Novosedelský
zpravodaj

LISTOPAD 2020
číslo 11 ročník X.

MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, i v
tento adventní čas, kdy
nám pomalu začínají na
dveře klepat první mrazivé dny,
jsme pro Vás připravili předposlední číslo roku 2020, ve
kterém Vám opět chceme sdělit
řadu nových informací o dění v
našich obcích. V tomto předvánočním čase Vás bohužel
nemohu pozvat na žádnou
kulturní akci, a to z důvodu
přísných vládních nařízení, aby
nedocházelo k šíření pandemie
Covid-19. Budeme věřit, že už v
příštím roce tato pandemie
pomine a my si budeme moci
plně užívat předvánoční čas se
vším, co k těmto svátkům patří
bez různých opatření v čase
nouzového stavu.
Chtěl bych Vás požádat, kdo
do dnešního dne nemáte uhrazeny poplatky (odvoz TDO,
nájem), abyste tak učinili nejpozději do 22.12.2020, poté
bude pokladna OÚ až do
03.01.2021 uzavřena.
Závěrem mi dovolte Vám
všem popřát krásné prožití
vánočních svátků a v novém
roce hodně štěstí, zdraví a
pohody.

Vážení čtenáři zpravodaje, je
pravda, že čas ubíhá pořád stejně,
ale nám se zdá, že tento rok,
přestože byl v mnohém výjimečný, uběhl jako mávnutí proutku.
29. listopadu začal letošní advent,
který je v mnoha ohledech jiný než
ty minulé. Mezi úklidem, vánočním zdobením domácností, pečením cukroví a dalšími vánočními
starostmi přemýšlíme nad tím, jak
vlastně budou ty letošní Vánoce
vypadat. Zvykli jsme si na to, že s
adventem přichází čas pohody, čas
konání vánočních akcí. Přestože
epidemie koronaviru polevuje a
nařízení jsou pomalu uvolňována,
budou letošní Vánoce smutnější.
Co víme určitě je to, že nebudou
dětské vánoční besídky, mikulášské nadílky, vánoční koncerty,
vánoční trhy nebudou vůbec nebo

budou omezené, dárky nakupujeme online, do obchodu můžeme
jenom za dodržení přísných
pravidel, blízcí se budou o vánočních svátcích navštěvovat méně
než v jiných letech.
Ano, letos budou Vánoce jiné,
ale přesto hezké a je na nás, jaké si
je uděláme. Nechme starosti
stranou a užijme si pohodové dny s
rodinou. Redakce Novosedelského zpravodaje přeje všem
svým čtenářům a jejich blízkým
klidné Vánoce a do roku 2021
hlavně zdraví, protože jinak
nemůžete žít svůj život tak jak
byste si přáli. Přejeme nám všem
abychom se poučili z chyb, které
jsme udělali, abychom měli sílu,
nejenom fyzickou, ale i duševní a
abychom nezapomněli být šťastní.
redakce

ÚŘEDNÍ HODINY (od 4.1.2021)
Obecního úřadu Nové Sedlo
pondělí: 08.00
12.30
středa: 08.00
12.30

hod.
hod.
hod.
hod.

-

11.30
17.00
11.30
17.00

hod.
hod.
hod.
hod.

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

Petr Sýkora
starosta

Datum vydání: 08.12.2020

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
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ADVENT 2020 V NOVÉM SEDLE
Letošní adventní čas v
Novém Sedle bude mít
mnohem skromnější podobu,
než jsme zvyklí. Stále totiž
platí vládní nařízení, přijatá
kvůli pandemii koronaviru,
která neumožňují obci po
mnoha letech uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a doprovodné akce.
Vánoční strom je důležitým symbolem svátků a jeho
slavnostní rozsvícení se koná
každý rok v předvečer svátku
svatého Mikuláše, společně s
vystoupením dětí z místní
školy a malým vánočním
trhem, kde se prodávají
výrobky školáků a jejich
rodičů. Všechny děti se těší

také na Mikuláše a jeho
družinu, kteří hned po rozsvícení stromu přináší svoji
Soutěž „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
nadílku. Celý večer provází
VÁNOČNÍ VÝZDOBU“
uvolněná slavnostní atmosféra. Bohužel žádná z těchto
Obec Nové Sedlo vyhlašuje 5. ročník
akcí se letos neuskuteční. Ze
soutěže „O nejoriginálnější vánoční
stejného důvodu neproběhne
výzdobu“.
ani tradiční Adventní koncert
Pomozte nám navodit vánoční atmosféru ve
v kostele Nejsvětější Trojice
všech našich obcích,
a sv. Václava v Novém Sedle.
zkrášlete svá obydlí, okna, štíty, balkony,
Abychom si mohli užít
předzahrádky …….
vánoční atmosféru bude
Výsledky budou zveřejněny v prosincovém
vánoční strom rozsvícen, ale
vydání Novosedelského zpravodaje.
bez setkání občanů. Bude
redakce
také vyhlášen již 5 ročník
soutěže O nejoriginálnější
vánoční výzdobu.
redakce

Poděkování Obci Nové Sedlo
Psovodi z Věznice Nové Sedlo by touto cestou rádi
poděkovali Obecnímu úřadu Nové Sedlo v čele se starostou
Petrem Sýkorou za poskytnutí obecních prostorů ( bývalé
pily, zámečku ) k provádění výcviků služebních psů.
Pro práci všestranných a drogových psů, kterými Věznice
Nové Sedlo disponuje, je důležité měnit různé prostředí, aby
byli co nejlépe připraveni do praxe. Proto jsme rádi za
spolupráci s Obecním úřadem, který nám tyto prostory
zapůjčuje.
Za psovody Věznice Nové Sedlo ppor. Jiří Jarolím –
VISS pro psovody
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Informace obecního úřadu:
ü Svoz bioodpadu bude prováděn do15. prosince 2020. Pokud by pro nepříznivé počasí (např. sníh)
bylo nutno ukončit svoz dříve, budou o této skutečnosti občané informováni prostřednictvím
mobilního rozhlasu.
ü Vzhledem k nouzovému stavu nemohou pro obec pracovat odsouzení z Věznice Nové Sedlo. Protože
má obecní úřad nedostatek zaměstnanců je v současné době pozastavena většina prací a je prováděna
pouze základní údržba a úklid obcí.

VÁNOCE S OMEZENÝM ROZPOČTEM?
ZVLÁDNETE TO I BEZ DRAHÝCH
DÁRKŮ!
Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších svátků roku, který
si lidé spojují s potřebou se pořádně najíst, napít a obdarovat se
co nejvíce a co možná nejdražšími věcmi. Kvalita a kvantita jdou
ruku v ruce bez ohledu na peněženku. Jenže někdy se situace
změní a vy jste nuceni v podstatě ze dne na den vystoupit ze své
komfortní zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou z
nejvíce stresujících situací, které vás v životě mohou potkat.
Najednou jako byste přišli o své vydobyté místo ve společnosti. Připadáte si, že se na vás všichni dívají přes prsty,
neumíte se smířit s tím, že obracíte každou korunu a nemůžete si dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit
dětem. A k tomu teď musíte myslet také na to, jak zvládnout vánoce s minimálním rozpočtem.
Investujte čas a pozornost namísto peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz? Kvůli obavám ze sociálního srovnávání, určitému společenskému
statusu anebo prostě jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli strachu z toho, že by je okolí označilo za chudáky, schopni se
kvůli Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže půjčky vaši finanční situaci nevylepší, v konečném důsledku vedou spíš k
naprosté likvidaci jedince. Zejména pokud nemáte práci a dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního pojetí Vánoc. Netrapte se kvůli vaší zhoršené
finanční situaci, stát se to může každému. Svolejte co nejdříve rodinnou radu a domluvte se, že letos si dáte pod
stromeček jen symbolické dárky. Pokud máte malé děti, zkuste jim vhodným způsobem vysvětlit, že letos jim
Ježíšek nemůže donést vysněné lego za tři tisíce. A aby se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou –
děti totiž často počítají, kolik dárků pod stromečkem dostaly. Dá se pořídit spousta dárků s velmi přijatelnou
pořizovací cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají radost dárky ve stylu „urob si sám“. Zručné ženy
mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky a zabalit je do hezké krabičky. Muži mohou nabídnout
své manuální schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí budku, udělat domeček pro panenky. A pokud nepatříte k
těm manuálně zručným? Vsaďte na domácí poukazy! Uvidíte, že partner ocení poukaz na domácí masáž, maminku
voucher na jarní úklid, tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze nekladou, určitě přijdete na něco, co
obdarovaného zprostí nepříjemných povinností.
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou vánoční dovolenou, budete se i s tímto muset rozloučit. Ale
nezoufejte. I tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou na nějaký vánoční výlet po okolí. Klidně jen na delší
procházku. Pokud napadne sníh, postavte sněhuláka. Nebo si jen tak povídejte. A doma si pak uvařte hrnek horké
čokolády. Čas trávený s rodinou je totiž k nezaplacení a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a stres hoďte na chvíli za hlavu a dopřejte si nějakou formu
relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen pro sebe. A pokud o nadcházejících Vánocích musíte neustále
přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak. Když se naučíte slavit je jinak než penězi, nejen že ušetříte, ale i vyděláte.
Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si za peníze koupit nemůžete.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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HISTORIE
Asi všichni považujeme za samozřejmost, že v adventním období
zdobí každoročně naši obec svítící
vánoční strom, který spolu s betlémskými jesličkami vytváří atmosféru
předvánoční pohody. Ale dnes je již
málo těch, kteří znají kořeny tohoto
zvyku.
V roce 1924 se objevuje v České
republice nová předvánoční tradice,
která spočívá ve zdobení vzrostlého
jehličnatého stromu na náměstích,
pod kterým je organizovaná sbírka
ve prospěch potřebných, především
opuštěných dětí. Vůbec první vánoční strom byl vztyčen 13. prosince
1924 v Brně na náměstí Svobody
Rudolfem Těsnohlídkem. Vánoční
strom republiky je upomínkou
pohnutého příběhu malého děvčátka, které v roce 1919 před Štědrým
dnem spisovatel Rudolf Těsnohlídek s přáteli nalezl v lese na sněhu
téměř zmrzlé. Podchlazené děvčátko, později pojmenované Liduška, se podařilo zachránit. Holčičky se ujala rodina Polákových z
Brna, kteří ji vychovali. Matku
Lidušky, která dítě opustila, čekalo
pět let těžkého žaláře. Liduška se
později provdala za středoškolského
profesora a odstěhovala se do Prahy,
kde žila až do své smrti v roce 1997.
Místo v lese, kde byla nalezena,
navštívila až do padesáti letech.
Těsnohlídek přemýšlel o tom, jak
pomoci dalším opuštěným dětem
zvláště v předvánočním čase.

Nechal inspirovat vánočním stromem v dánské Kodani, kde předvánoční náměstí zdobila vzrostlá
jedle s kasičkou již od roku 1914.
Spolu se stromem v německém
Výmaru byl Těsnohlídkův Vánoční
strom republiky, jak jej sám nazval,
jedním z prvních na evropském
kontinentu. Pod vánočním smrkem
po dobu svátků probíhala sbírka pro
chudé a opuštěné děti.
V období protektorátu bylo vztyčování vánočního stromu zakázáno,
protože okupační úřady se obávaly
shromažďování lidí a vyvolávání
vlasteneckých nálad.
První poválečné Vánoce se opět
slavily pod Vánočním stromem
republiky. Tento zvyk ale přečkal
jenom krátce, na počátku padesátých
let byl jako "buržoasní přežitek"
opět zrušen.
V těchto letech se vánoční strom
se objevuje také v Novém Sedle.
Můžeme se o něm dočíst i ve školní
kronice Obecné školy v Nové Sedle
tak, jak o tom píše ředitel školy pan
Antonín Nikrle:
Dne 24.12.1949 byl poprvé v obci
rozžat Vánoční strom republiky
(jedle v parčíku pod čp. 27). Občan
A. Kmoch jej opatřil barevnými
elektrickými žárovkami. Děti zazpívaly staré vánoční koledy. Několik
dní svítil strom do okolí.
Dne 21.12.1950 se konala v
mateřské škole pro všechny děti
mateřské a národní školy vánoční
nadílka. Projev k dětem měl ředitel
školy Ant. Nikrle. Potom děti odešly
k rozsvícenému stromu republiky,

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

který byl připraven péčí občana B.
Kmocha pod Kulturním domem.
Účast 55 osob.
V roce 1948 byl Vánoční strom
republiky rozsvícen také v Břežanech. Do kroniky obecné školy to
zaznamenal ředitel pan Vl. Slivenecký:
V rámci celostátní akce „Vánoční strom republiky“ byl na
prostranství před školou péčí školy
postaven „Vánoční strom“, osvětlen a ozdoben. Žákovská organizace zdejší školy zhotovila pod
strom jesličky, takže strom vzbudil
pozornost i u občanů okolních obcí,
kteří se přicházeli na jesličky
podívat. Večer dne 19. prosince
zahájila se akce Vánočního stromu.
Žáci u stromu zpívali koledy za
úplné účasti občanů obce.
Tradice Vánočních stromů republiky byla nakrátko obnovena v letech
1968 a 1969, kdy byla spojena s
vesničkami SOS, alternativním
zařízením k dětským domovům,
tehdy ale v Novém Sedle strom
rozsvícen nebyl.
Potřetí byla tradice vánočních
stromů obnovena po listopadu 1989.
V Novém Sedle se strom rozsvěcoval v parku u školy, v roce 2016 se
poprvé konalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku na novém
místě, v parčíku mezi obecním
úřadem a kostelem.

Vl.Kubelíková

PRODEJ BYTU
Prodám byt 2+1, 45 m2 v Novém Sedle ul.
Hůrecká. Byt je po rekonstrukci a je tam vše
nové - štuky, malba, podlahy, kuch. linka, světla,
obklady, dveře, koupelna, WC, atd. K bytu patří
sklep. Byt je v 3 NP s nízkými náklady na
bydlení. Krásná lokalita s možností využití
přilehlé přírody. S financováním mohu pomoci.
Cena 849 000,- Kč. Pro bližší informace volejte
773 474 421
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