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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, dostali
jste další číslo Novosedelského zpravodaje, ve kterém se Vám snažíme přinést
informace o dění v našich obcích.
Před měsícem většina z nás
doufala, že se koronavir již nebude
více šířit, ale opak je bohužel
pravdou. Počty nakažených stále
stoupají. Proto bych chtěl všechny
naše spoluobčany požádat o
dodržování všech opatření, která
jsou nařízena v rámci vyhlášení
nouzového stavu.
V obci i nadále probíhají práce
na údržbě obecního majetku,
úpravě a údržbě zeleně, úklidové
práce, svážení bioodpadu apod.
Máme velikou výhodu, že nám
věznice vychází vstříc a poskytuje
nám pracovní síly z řad odsouzených. I když bychom potřebovali
jejich počty navýšit víme, jak
složitý je proces výběru, tak aby
byly splněny všechny předpisy. Bez
této pracovní síly bychom udělali
minimum prací v našich obcích.
Spolupráci s vedením věznice
hodnotím velmi pozitivně a věřím,
že bude pokračovat i nadále.
Opozicí se ani zabývat nebudu,
jelikož není k čemu. Když pominu
jejich podávání stížností, tak o
nich prakticky není vůbec vědět,
žádné návrhy či podněty pro
vylepšení či zlepšení života v
obcích ani jednou nepodali. Již
několikrát se mě dotazovali
občané"cože to ta opozice vůbec
dělá, proč je neodvoláte"… moje
odpověď je úplně jednoduchá,
nedělají nic. A odvolat se nedají,
musíme počkat do voleb v roce
2022.
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Chtěl bych Vás požádat o zasílání Vašich příspěvku, kdy máte
možnost napsat svoje náměty či připomínky.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidné podzimní dny.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři, není to nic
překvapivého, opakuje se to
pravidelně každý rok, ale máme
podzim. Ten letošní začal 23. září
ve 3:54 ráno a má jako každé roční
období své kouzlo spojené s
trochou melancholie. Má však i
své nevýhody, kratší a chladnější
dny, odkvétající rostliny, stromy s
padajícím listím. Se sychravými
dny se blíží doba viróz a chřipkových onemocnění. Ale letos
jsme v takové situaci, v jaké jsme,

kromě běžných onemocnění tady
máme covid-19. Počet nakažených každým dnem stoupá a vláda
vyhlásila nouzový stav, který by
měl zabránit dalšímu nekontrolovatelnému šíření koronaviru.
Připomínáme, že obecní úřad
má pro případné zájemce k
dispozici roušky i dezinfekci.
Buďte k sobě ohleduplní a
dodržujte platná opatření proti
šíření této nemoci.
redakce

ÚŘEDNÍ HODINY
Obecního úřadu Nové Sedlo
pondělí:
středa:

09.00 hod. - 14.00 hod.
09.00 hod. - 11.00 hod.
13.00 hod. - 16.00 hod.

K dispozici možnost telefonické (e-mailové) konzultace:
Petr Sýkora, starosta

mob.: 602 650 788
e-mail: starosta@nove-sedlo.cz
Kamil Dostál, místostarosta
mob.: 720 733 852
Dita Sýkorová, admin. pracovnice mob.: 601 146 751, tel.: 415 786 113
e-mail: obec@nove-sedlo.cz
Helena Filipová, účetní
mob.: 602 227 704

OPRAVENÁ KOMUNIKACE
Stav komunikace v Zahradní ulici byl dlouho předmětem kritiky
obyvatel, kteří v ní žijí. Silnice byla rozkopána z důvodu zasíťování
nové zástavby v ulicích Za hřištěm a Polní, rýhy byly zasypány
štěrkem a provoz byl prašný. V měsíci září byl povrch komunikace
opraven, práce prováděla firma ERKA Žatec s.r.o.
redakce
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Provoz knihovny v Novém
Sedle
Tak jako pandemie koronaviru
omezila život okolo nás v různých
oblastech, omezila i provoz knihovny v Novém Sedle. O této
skutečnosti jsme vás informovali
sice již v dubnovém zpravodaji,
ale protože se situace nezměnila,
naopak došlo ke zhoršení, chceme vám změnu v provozu knihovny připomenout.
Protože knihovna v Novém
Sedle se nachází v prostorách

Domu s pečovatelskou službou,
bylo rozhodnuto její provoz
ponechat v omezeném režimu. To
ale neznamená, že čtenáři přijdou
o své knihy. Všichni zájemci se
mohou telefonicky domluvit s
knihovnicí paní Hanou Kovandovou (telefon 723 911 083), která
vám knihy doveze. Všechny
knihy jsou dezinfikovány, vrácené knihy jsou zařazeny do
knižního fondu až po uplynutí
čtyřdenní karantény.
redakce

Likvidace splaškových vod
Obec v uplynulých měsících nechala vypracovat studii, která má
hlavní cíl v porovnání možných způsobů likvidace splaškových vod
produkovaných v Novém Sedle a v místních částí, odhad investičních
nákladů a doporučení optimálního řešení. Tato studie byla předložena
na SVS a.s. Žatec k vyjádření, které je nutné pro další postup. V první
řadě se hlavně jedná o odkanalizování obce Sedčic, kde jsou navrženy
tři možné způsoby:
1) vybudování tlakové kanalizace po celé obci včetně osazení
čerpacích jímek a napojením výtlaku ze Sedčic do připravovaného
potrubí ze Chban do Žatce
2) vybudování tlakové kanalizace po celé obci včetně osazení
čerpacích jímek pro každou nemovitost zakončena obecní čistírnou
odpadních vod (ČOV) v obci Sedčice
3) vybudování gravitační kanalizace DN 250 v obci včetně přípojek
zakončena ČOV v obci Sedčice.
Je důležité, jak se k návrhům vyjádří SVS a.s., která by rovněž
přispěla na odkanalizování obce, kdy jsou rozhodují investiční
náklady na jednoho obyvatele. Proběhly také jednání s bytovým
družstvem Žatec, který by rovněž přispěl finančními prostředky na
realizaci odkanalizování obce Sedčice.
V obcích Žabokliky, Číňov, Břežany, Chudeřín je uvažováno s
individuální likvidací splaškových vod v domovních čistírnách, na
které je jednak možno získat dotaci od státu, tak i dotaci od obce
(návrh je 35.000,- Kč).
V našich obcích se najde řada spoluobčanů, kteří mají zájem
odkanalizování svých nemovitostí řešit, aby nedocházelo ke
znečisťování spodních vod, ale jsou tu i tací, kteří si s tím hlavu
nelámou a splašky vypouští do půdy či dešťové kanalizace bez zábran.
Petr Sýkora, starosta

Vývoj počtu obyvatel v
obci Nové Sedlo
V posledních letech můžeme
sledovat častější stěhování lidí na
venkov Tento trend také ovlivňuje
skladbu našich obyvatel. Především do Nového Sedla se do
nových rodinných domů stěhují

mladé rodiny s dětmi, které láká
klidný život na vesnici, ale chtějí
mít v blízkosti výhody, které
poskytuje město.
V současnosti je k trvalému
pobytu přihlášeno ve všech našich šesti obcích 571 obyvatel.
Pokud srovnáme počty za posledstrana 2

Svatováclavský koncert
Mimo jiných akcí, které byly v
obci zrušeny z důvodu epidemiologických opatření, neproběhl letos ani
tradiční „Svatováclavský“ koncert.
Jak jsme vás informovali v minulých
číslech zpravodaje, koncert se neuskutečnil, protože v kostele Nejsvětější Trojice a sv. Václava probíhají
restaurátorské práce.
Svatováclavské koncerty se konají
již od roku 2009, kdy v kostele
vystoupila Zuzana Stirská a Gospel
Time. V následujících letech v kostele zpíval dvakrát Spiritual kvintet,
Irena Budweiserová, C&K Vocal,
Lenka Filipová. Petr Kolář, Marcela
Holanová, Martin Maxa a Bohuš
Matúš.
Věříme, že v prosinci vás již
budeme pozvat na další tradiční
koncert, tentokrát adventní. Opravy
kostela by měly být hotové a snad i
koronavirus nám to dovolí.
redakce

ních 16 let nejméně občanů zde žilo v
roce 2014, kdy počty klesly až na
519. Níže zveřejňujeme tabulku, jak
se vyvíjel počet obyvatel Nového
Sedla v letech 2004 až 2020.
Rok Počet obyvatel
2020
571
2019
562
2018
538
2017
533
2016
542
2015
538
2014
519
2013
542
2012
557
2011
575
2010
562
2009
567
2008
552
2007
550
2006
544
2005
546
2004
549
Tyto počty se ale zdaleka nedají
srovnat s počty obyvatel v obcích k
1.1.1931, kdy ve všech našich obcích
žilo dohromady 1521 osob, z toho v
®
jednotlivých obcích:
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Nové Sedlo včetně Chudeřína
Břežany
Číňov
Sedčice
Žabokliky

719 obyvatel z toho 229 Čechů, 484 Němců a 6 cizinců
146 obyvatel, z toho 130 německé národnosti s 16 Čechů
151 osob, z toho 5 Čechů a 146 Němců
292 obyvateli, z toho 93 Čechů
213 obyvatel, z toho pouze 33 Čechů
Vl.Kubelíková

Jak si užít podzim bez depresivní nálady?
Dny plné slunečního svitu, dovolených a výletů jsou nenávratně pryč
a za okny začíná kralovat sychravý podzim. Pomalu se vracíme do
reality všedních dnů, ze všech stran se na nás valí povinnosti, nad
kterými jsme v létě jen mávli rukou. Mnoho lidí má tendenci jakýkoliv
splín označovat za depresi. Jenže smutek a depresivní nálada dříve či
později odezní. Ale deprese? Té se jen tak lehce nezbavíte – je to nemoc,
a jako takovou je potřeba ji léčit.
Méně slunce, více únavy
Každodenní změny počasí, klesající teploty, vstávání skoro za tmy,
nedostatek sluníčka... To vše se negativně odráží na naší psychice. Často
pak propadáme špatné náladě, smutku, únavě a melancholii. Někoho
potrápí častější bolesti hlavy, zad, žaludku. Jiný je neustále podrážděný,
smutný a skleslý. Můžou se dostavit také problémy se spánkem, pocity
úzkosti, nechutenství a nezájem o dění okolo vás. Dobrou zprávou je,
že si na sychravé počasí zvyknete a negativní pocity zmizí.
Jak bojovat s podzimní depresivní náladou?
Velice důležité je dopřát si dostatek spánku. Snažte se spát alespoň 7
hodin denně, v klidném prostředí. Pokud se vám nedaří usnout, zkuste si
před spaním dopřát relaxační koupel s různými uvolňujícími bylinkami (mučenka, šafrán, kozlík,
třezalka…), nebo si vypít meduňkový čaj.
Využijte zbytek slunečných dnů a neseďte zavřeni doma. Raději si vyrazte na procházku do přírody.
Velkou roli pro psychickou pohodu hraje také dostatek pohybu. Lenošit na gauči pod dekou je sice lákavé,
ale dlouhodobě to tělu ani psychice neprospěje. Alespoň jedenkrát denně si proto dopřejte nějaké protažení,
nejlépe opět na čerstvém vzduchu.
Nezapomínejte na přísun vitamínů, snažte se jíst zdravou a vyváženou stravu. Zejména v sychravých
měsících je pro tělo důležitý zvýšený přísun vitaminu C a D, které posilují vaši obranyschopnost a pomáhají
udržet energii.
Když je všude kolem vás šero a sluníčko v nedohledu, bojujte proti tomu po svém. Obklopte se barvami,
ať už veselými bytovými doplňky, povlečením, nebo barevným oblečením.
Nezapomínejte se radovat z maličkostí. Pusťte si oblíbenou hudbu při vaření, podívejte se večer na oblíbený
film, zajděte do divadla, nebo jen tak posedět s přáteli. O víkendu se snažte relaxovat, nebo se věnujte svým
koníčkům.
Pár chvilek byste si měli urvat také jen a jen pro sebe. Kolotoč povinností a blížící se maraton pracovních
večírků je nutné někdy zastavit. Zkuste chvíli jen tak být, na nic nemyslet, nic neřešit. Uvidíte, že i pět minut
ležení na gauči a hlubokého dýchání vydá za půlhodinu spánku.
A rada na závěr? Neděste se, že nejste dennodenně nabití energií a optimismem. Každý splín jednou
odezní.
Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. Případné
otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

dočíst ve školních kronikách našich obcí. V rubrice
historie uvádím jenom několik zápisů z těchto kronik,
Dnes zahajují děti nový školní rok první pracovní den kdy se vyučování opozdilo, protože ve škole byli
v měsíci září. Že tomu tak nebylo vždycky se můžeme ubytováni brigádnicí, nebo děti pomáhaly .
®

HISTORIE - Začátek školní roku a sklizeň
chmele
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s česáním chmele.
Česáči chmele ve škole v Novém
Sedle
Dne 17.8.1948 začala v obci
sklizeň chmele. Dne 21.8.1948
byli ve škole ubytováni 3 profesoři
soc. zdravotní školy z Prahy VII.
Josef Antoši, Josef Stiller a
Miloslav Hausner, kteří byli v obci
jako vedoucí brigády na česání
chmele. Dne 25.8.1948 byly, pro
nedostatek jiných prostorů, ve
škole ubytovány studentky soc.
zdravotní školy z Prahy v počtu 14
a 3 profesorky. Do mateřské školy
dali ze statku velkou plachtu na
podlahu, na ni pšeničnou slámu.
Plachtu zahrnuli vzhůru, aby
přikryla slámu. V herně byly
umístěny stoly a židle. K dispozici
měly brigádnice i prádelnu s
možností ohřátí vody na umytí.
Česaly na velkostatku. Byla to
první brigáda umístěná ve škole. V

obci jsou ještě jiné brigády. Na
velkostatku je asi 90 studentů. Ve
dnech 18., 22. a 24. srpna téměř
celý den pršelo. Sklizeň chmele
byla zdržena a ohrožena do té míry,
že ONV v Žatci vyhlásil všeobecnou pracovní povinnost na česání
chmele na okrese. Začátek nového
školního roku byl posunut na
pondělí 6.9.1948. Ředitelství Vyšší sociálně zdravotní školy v Praze
poděkovalo zvláštním dopi-sem
správě školy a řídícímu učiteli A.
Nikrlovi zvlášť za to, že v době
chmelů se brigády ujal.
A.Nikrle, ředitel školy

Škola v Břežanech – školní rok
1951/1952
Letošní školní rok začal opožděně. Ve třídě školy byli ubytování
česáči chmele, kteří na hospodářství ČSSS česali chmel. Sice jsme
zahájili školní rok slavnostně dne
1. září vyslechnutím projevu

náměstka ministra školství s. V.
Pavláska, který přenášel čsl.
rozhlas, ale vlastní vyučování
začalo až 17. září.
Vl. Slivenecký, ředitel školy

Škola v Sedčicích:
– školní rok 1949/1950
Školní rok 1949-50 začal dne 15.
září 1949 s 24 žáky (14 chlapců +
10 děvčat). Začátek školního roku
byl posunut o 14 dní, aby se žactvo
s učitelkou zúčastnilo česání
chmele, jež se v letošním roce
opozdilo.
Ed.Raška, ředitel školy
- školní rok 1951/1952

Školní rok začal dne 10. září 1951,
neboť v obou třídách byli umístěni
česáči chmele. Žactvo zdejší školy
se po dobu 9 dnů zúčastnilo za
dozoru třídních učitelů česání
chmele.
J.Benát, ředitel školy

PRODEJNÍ SKLAD
TĚSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEČNICE
V Novém Sedle, ul. Příkrá čp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej časově neomezen
Registrace: MK ČR E 19892, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POČTU 250 ks. - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Jaroslava Holičová, grafická úprava: Dita Sýkorová.
Vydavatel (sídlo): Obec Nové Sedlo, Farní 36, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, IČ: 00265292, tel.: 415 786 113, e-mail: obec@nove-sedlo.cz, www.nove-sedlo.cz.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.

strana 4

