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číslo 12 ročník X.

MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, dostali
jste poslední, dvanácté číslo Novosedelského zpravodaje roku 2020, ve kterém Vám
přinášíme informace o dění v
našich obcích. Rok 2020 nám
přinesl jednu, pro nás dosud
neznámou věc a to covid-19, která
se ani našim obcím nevyhnula. Do
nového roku vstupujeme s řadou
různých vládních opatření, která
snad budou přínosem ke zlepšení
situace v naší zemi. Je normální,
že řada občanů nadává na tyto
opatření, živnostníci nemohou
vykonávat svou živnost atd., dá se
říci, že každého občana naší země
se to nějakým způsobem dotklo.
Zřejmě jsou ta opatření potřeba,
aby bylo co nejméně úmrtí
způsobených touto epidemií a i
očkování, co se v současné době
rozbíhá, snad přispěje ke zlepšení
této situace.
V prosinci proběhlo poslední
zasedání zastupitelstva obce, kde
se mimo jiné schvaloval rozpočet
na rok 2021. Byla podána informace o možnostech odkanalizování obce Sedčice a v ostatních
obcích řešit odkanalizování jednotlivými domovními ČOV s tím,
že obec poskytuje po kolaudaci fin.
příspěvek, který v současnosti činí
20 000,- Kč, kdy je také možnost
získat dotaci od SVS. Obec by
zároveň poskytla jednotlivcům (v
případě zájmu) kontakty na
zpracovatele PD, který by zajistil
její vypracování, a i veškerou
inženýrskou činnost včetně vydání
stavebního povolení a i kolaudace.
Prosím nevěřte "zaručeným dezinformacím, že není nutno sta-

vební povolení, které tady šíří
jeden náš spoluobčan". Bylo
schváleno podání žádostí o dotace na rekonstrukci komunikace v
Břežanech, vybudování hřiště u
ZŠ a rekonstrukci bývalé bednárny na víceúčelovou sportovní
halu v N. Sedle. Bohužel v této
době se těžko předvídá, zda a
jakou dotaci dostane obec
schválenou. V průběhu diskuse
měl p. Zídek dotaz, kolik bude stát
provoz sportovní haly (vytápění,
voda, el.), na což se mu dostalo
odpovědi, že přesné finanční
náklady nelze určit z důvodu, že
se neví, jaké ceny energií (víme
množství el. a plynu v jednotkách
dle PD) budou v následujících
letech, ale určitě to obec bez
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problému zafinancuje tak, jako
financuje provozní náklady školy
ve výši cca 820 000,- Kč ročně.
Vážení spoluobčané, chtěl
bych Vám i v této těžké době
poděkovat za Vaši trpělivost a
podporu v loňském roce. Věřím,
že i v roce 2021 nám zachováte
svou přízeň. Také bych chtěl
touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům obce za jejich
provedenou práci v uplynulém
roce.
Na závěr mi dovolte, abych
Vám všem popřál vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspěchů v
roce 2021.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje, rozloučili jsme se s rokem 2020, který
výrazně ovlivnila pandemie covidu-19 a do nového roku vstupujeme
sice nouzovým stavem a opatřeními, které nám znepříjemňují život, ale
také odhodláním a nadějí, že bude lepší než ten, který právě skončil.
Novosedelský zpravodaj, který vydáváme od ledna roku 2011, tímto
číslem končí svůj jubilejní 10 rok života. Děkujeme všem našim
čtenářům za přízeň, kterou nám věnovali. A zároveň děkujeme všem,
kteří do Novosedelského zpravodaje přispívají, ať již pravidelně nebo
pouze jedním článkem, jednou reakcí na konkrétní událost.
Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do práce pro naše obce, nebo nás alespoň
podporovali. Díky vaší práci a podpoře se v uplynulém roce mnoho
podařilo a jistě se podaří i v budoucnu. Přejeme vám, aby pro Vás rok
2021 byl šťastný, plný radosti, smíchu a dobrých zpráv. Ať se Vám daří
vše, co je pro Vás důležité.
redakce
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Vyhodnocení 5. ročníku soutěže „O

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN

Z důvodu pandemie COVID upravuje Obecní úřad
NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VÁNOČNÍ
Nové Sedlo úřední hodiny pro veřejnost do odvolání
VÝZDOBU“
takto:
Také v letošním roce vyhlásil Obecní úřad v
Pondělí
09:00 14:00 hodin
Novém Sedle soutěž „O nejoriginálnější vánoční
Středa
09:00 11:00 hodin
výzdobu“. Stejně jako v loňském roce nebylo
a
13:00 16:00 hodin
rozhodováno o pořadí, ale bylo vybráno 5
nejoriginálnějších výzdob, které budou oceněny
Mimo úřední hodiny budou záležitosti občanů stejnou cenou. Vybrat vítěze mezi tolika krásně
vyřizovány v omezeném rozsahu, protože úředník osvětlenými domy nebylo vůbec jednoduché.
nemusí být na pracovišti přítomen, případně Hodnocena byla především originalita a nápaditost
zpracovává přidělenou agendu, vede spisový materiál výzdoby a vítězi jsou: J. H. (Nové Sedlo), M. W.
apod. V případě nutnosti je možná konzultace s (Břežany), A. P. (Nové Sedlo), V. H. (Sedčice), P. Š.
konkrétním úředníkem i mimo úřední hodiny (Nové Sedlo).
telefonicky nebo e-mailem.
Vítězům blahopřejeme a všem ostatním, kteří nám
i v této „covidové“ době zpříjemnili nejkrásnější
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
svátky v roce, děkujeme.
V Novém Sedle a spádových obcích bude v roce
2021 komunální odpad vyvážen v následujících
termínech:
V 1. týdnu (tj. ve středu 6.1.) byl proveden svoz
výjimečně, tedy jako by byl sudý týden.
V 2. týdnu (tj. ve středu 13.1.) – se bude znovu
vyvážet vše a od tohoto týdne poběží pravidelné
střídání lichého a sudého týdne.
Svozy 1 x 14 dní budou i v roce 2021 tedy probíhat
pouze v sudé týdny!

NASVÍCENÍ KOSTELA V NOVÉM
SEDLE
Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Václava je
významnou dominantou Nového Sedla. Od 29.
redakce
září 1737, kdy byl vysvěcen, je svědkem všech
událostí, které se v obci udály.
JEŽÍŠKOVA SCHRÁNKA
V prosinci získala tato památka po setmění
Stejně jako loni se v poštovních schránkách
jedinečnou atmosféru – osvětlení, které zdůraznilo našich obyvatel objevily „Dopisy Ježíškovi“. Rodiče
se svými dětmi tak dostali možnost vyplnit tyto
jeho dominantní postavení.
dopisy
a obálku poté vhodit nejpozději do 21.
redakce
prosince do poštovní schránky, která byla
nainstalována u branky Obecního úřadu v Novém
Sedle.
Celkem se ve schránce sešlo 35 dopisů Ježíškovi,
ze kterých byly vylosovány 3 děti, kterým jejich
přání bylo splněno.
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ČERPÁNÍ DOTACÍ
Každá obec řeší, jak co nejlépe vylepšit příjmovou
stránku rozpočtu. Tuto možnost nabízejí různé
dotační tituly, které pro rozvoj našich obcí
zastupitelstvo dlouhodobě využívá. Přestože je
získání dotací spojeno s řadou povinností (někdy je
problém se v množství dotačních titulů vůbec vyznat,
vysoká administrativní náročnost atd.) je čerpáním
dotací pro obec velkým přínosem. Naší obci se už v
minulosti díky dotacím podařilo opravit či nakoupit

řadu věcí, na které by si obec musela sama našetřit.
Například nákup nového traktoru + nosiče kontejneru, rýpadlo – nakladač JCB 1CX, vybudování
víceúčelového hřiště, oprava několika sakrálních
památek, nákup drtiče větví, oprava komunikací a
další akce.
V letošním roce budeme žádat o dotace na školní
hřiště, sportovní centrum v Novém Sedle, obnovu
komunikace v Břežanech, obnovu kostela v
Žaboklikách a jiné...
redakce

Mami, tati, kupte mi zvířátko! Aneb proč (ne)pořídit
dítěti domácího mazlíčka
Pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje spíše rodiče, protože si
plně uvědomují všechny nároky, které takové zvířátko má. A tak se
vymlouvají, odkládají a slibují, že možná za rok, až trochu vyrosteš.
Pojďme se podívat, jak může domácí mazlíček ovlivnit psychiku
vašeho dítěte. Možná vám to usnadní rozhodování.
Kamarád na celý život
Dítě v různých etapách svého vývoje přistupuje k mazlíčkovi jinak.
Miminka a batolata vnímají chlupaté mazlíčky spíše jako hračku.
Jako něco, k čemu se můžou přitulit, ožužlat to a capkat za tím po bytě. U dětí v předškolním věku se vztah ke
zvířátku mění. Dítě si buduje svůj okruh kamarádů a mazlíček se stává plnohodnotným členem jeho party. Je
to kamarád do nepohody, jeden druhého potřebují, stávají se z nich nejlepší kamarádi. Mladší školáci
zvládnou převzít zodpovědnost a o zvířátko se plnohodnotně postarat. A děti v pubertě? Ti vnímají mazlíčka
jako nejlepšího kamaráda a zpovědníka. Je to tvor, který je vždy vyslechne a nikdy neodsoudí.
Mnoho vědeckých studií dokazuje, že zvířata mají na psychiku dítěte většinou pozitivní vliv. Ne nadarmo se
používají při terapii u dětí s poruchou smyslů, s autismem apod. Musíte si však uvědomit, že zvíře není jen tak
nějaká věc, kterou odložíte, když vás přestane bavit. Je to především zodpovědnost.
Proč pořídit dítěti domácího mazlíčka?
Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si k němu silné citové pouto, které
přetrvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček napomáhá v utváření a budování citové složky dítěte. Kromě toho
jej učí zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti, zjistí, že nemůže jen tak odejít z domu a nepostarat se o
mazlíčka, nevyvenčit ho, nedat mu napít. Samozřejmě dítěti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně je schopno
se postarat o zvířátko samo. Naučit dítě zodpovědnému chování a uvažování je pro jeho správný vývoj
opravdu důležité.
Mezi další pozitiva jistě patří také to, že si dítě osvojí zásady ohleduplného chování a trpělivosti. Rodiče dítěti
vysvětlují, že tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím ubližuje. O tom, že naučit mazlíčka poslušnosti je běh
na dlouhou trať ani nemluvíme. Dítě však díky tomu nenásilnou formou zjistí, že trpělivost přináší růže. A
uvidíte jeho radost, až pejsek poprvé poslechne jeho příkaz, nebo si kočička sama zajde na záchod, který ji
dítě připravilo. Domácí mazlíček je mimo jiné silným motivátorem a působí preventivně proti stresu. Dítě se
mu může bez obav se vším svěřit, může si před ním zanadávat, zaplakat a nikdo jej neodsoudí.
Kdy zvířátko pořídit?
Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Doporučujeme však pořídit ho v době, kdy budete i vy sami ochotni
přijmout za něj zodpovědnost. Hned od začátku na domácího mazlíčka musíte pohlížet jako na nového a
plnohodnotného člena rodiny. Pokud si nejste s čímkoliv jistí, nebojte se pořízení mazlíčka odložit. Nejprve si
také zjistěte, co vše péče o dané zvířátko obnáší, jak se pohybují finanční náklady, kolik času mu budete muset
věnovat. Pokud často cestujete, zjistěte si, jaké máte možnosti hlídání, nebo zda bude možné brát mazlíčka na
dovolené s vámi. A pokud si nejste jisti připraveností dítěte, zkuste si o tom promluvit např. s učitelkou, s
výchovnou poradkyní nebo dětskou psycholožkou. Vše je však většinou otázkou intuice.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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HISTORIE
Konec každého roku bývá plný bilancování,
plánování a vyhodnocování. Koncem roku probíhají
také inventarizace veřejného majetku. A bylo to tak i
v minulosti. V dnešní rubrice vám přinášíme
výsledek Generální inventarizace, která proběhla ve
škole v Novém Sedle v roce 1954.
Generální inventarizace
Ve dnech 26. – 30.12.1954 proběhla generální
inventarizace (GI) základních fondů a s ní spojené
nové ocenění. Byla to práce složitá a obtížná. Jejím
účelem bylo zjištění, jaký majetek má škola ve
správě, kde je umístěn, jaká je jeho hodnota, kdo za
něj odpovídá, jak je ho využito a v jakém je stavu.
Zjištění a ocenění provedla komise ve složení B.
Kubelík (předseda MNV), V. Janota (tajemník
MNV), E. Krob, B. Kmoch, V. Fencl a A. Nikrle,
ředitel školy. U budovy bylo nutno např. zjistit
kubaturu budovy a podle tabulek její novou cenu,
zjišťována parcelní čísla, výměry pozemků aj.
Výsledek Generální inventarizace k 1.1.1955
Cena školní budovy čp. 6
420.319,30 Kčs
Cena studny
14.355,- Kčs
Jáma na smetí
1.600,- Kčs
Plot dřevěný
4.563,- Kčs
Vrata (2) a vrátka (2)
470,- Kčs
Tabule školní ve zdi (2)
2.000,- Kčs
Vodotěsné potrubí
23.572,- Kčs
Žumpy betonové (3)
6.861,- Kčs
Stavební parcela k budově čp. 6
1.020,- Kčs
Pozemková parcela k budově čp. 6
210,28 Kčs
Inventář
67.225,31 Kčs
Majetek školy – hodnota
552.196,28 Kčs

119, pořízena v roce 1931 o výměře 281 m2.
Pozemková parcela č. 53 z r. 1931 má plochu 1.413
m2, z toho plocha dvoru 739 m2. Přesto, že byla
sestavena 6 členná komise, spočívala všechna tíha
práce na řediteli školy, který kromě toho musel
provést GI majetku Osvětové besedy a pomáhat při
GI MNV.
Kronika Národní školy Nové Sedlo

Některá data
Budova byla vystavěna v roce 1931, zastavěná
3
plocha činí 245 m, obestavěný prostor je 2.967,72 m .
Je zděná, jednopatrová, vybavení IV. tř. Studna má
ruční čerpadlo, betonové skruže, je hluboká 8,70 m.
Stavební parcela k budově čp. 6 má parcelní číslo
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

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 799 000,- Kč. Pro bližší informace volejte
773 474 421
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