Novosedelský
zpravodaj
LEDEN 2021
číslo 1 ročník XI.

MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, do
Vašich poštovních schránek jste dostali nové číslo
Novosedelského zpravodaje, kterým začínáme již XI. ročník
vydávání tohoto měsíčníku. Jak
jsme se již v minulém čísle zmínili,
stále přetrvávají různá vládní
opatření v důsledku "řádění"
Covidu-19, kdy se nedaří situaci
zlepšit a vrátit vše do normálních
kolejí. Tato situace se promítá i do
chodu při plnění úkolů, které jsme
si naplánovali na letošní rok.
Největší problémem, který nastal
je, že nedostáváme pracovníky z
řad odsouzených z věznice a bohužel výhled není zrovna moc pozitivní. Nezbývá než věřit, že se
situace začne obracet k lepšímu.
Poslední dobou je hodně skloňované téma „ODPADY“. V každé
naší obci se nacházejí kontejnery
na tříděný odpad, ale bohužel v
nich stále nacházíme i to, co tam
nepatří např. pytle s komunálním
odpadem. Také bych chtěl občany
požádat, aby při ukládání tříděného odpadu do kontejneru sešlápli PET lahve či rozložili
papírové krabice…má to smysl. V
Novém Sedle byly nově osazeny
kontejnery na tříděny odpad u
plotu bývalé pily. V současné době
probíhají jednání ohledně cen za
svoz komunálního odpadu s Marius Pedersen a.s..
V měsíci lednu podala paní K.
Studničková (SNK) rezignaci na
funkci zastupitelkyně, kdy následně na příštím zasedání bude do
funkce jmenován náhradník z
SNK: Společně pro rozvoj tradičního venkova.

Datum vydání: 15.02.2021

V loňském roce se z důvodu
Na závěr bych Vám všem do
pandemie nekonaly žádné kul- roku 2021 popřál zdraví, klid,
turní akce. Bohužel ani letos pohodu a abychom se co nejdříve
zatím kulturní akce neplánu- vrátili do běžného života.
jeme.
Petr Sýkora, starosta
Vážení čtenáři zpravodaje,
první číslo Novosedelského zpravodaje v roce 2021 vychází tak
jako většina loňských v situaci,
která nám není příjemná. Je to rok
od prvního výskytu nákazy koronavirem v Evropě. V neděli 1.
března 2020 oznámil ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení prvních třech případů
nákazou COVID-19 v České
republice.
Na jaře se šily roušky po celé
republice, dobrovolníci dodávali
ručně vyrobené pomůcky i do

nemocnic. Jarní vlnu jsme obstojně zvládli, a tak jsme si mohli užít
léto bez roušek, na koupalištích,
památkách, u moře, nebo v
oblíbené hospodě. Bohužel to, co
přišlo na podzim je mnohem horší.
V porovnání s jarem čísla nakažených prudce vzrostla a situace
rozhodně není pod kontrolou.
Aktuální informace, nařízení a
pokyny naleznete na webových
stránkách obce:
https://www.novesedlo.cz/obec/koronavirusinformace/.
redakce

ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo konaného
dne 27. ledna 2021

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Nové Sedlo
Termín konání: 27.01.2021
Volený počet zastupitelstva: 9 členů
Účast: Petr Sýkora, Kamil Dostál, Ing. Jaroslav Zídek, JUDr. Alena
Stejskalová
Omluveni: Ing. Stanislav Stejskal, Jitka Kovandová, Ing. Zuzana
Aschenbrennerová, Miroslav Černý
Neomluven: Petr Čech
Rezignace na mandát zastupitele k 26.1.2021: Kateřina Studničková
Starosta Petr Sýkora zahájil zasedání a konstatoval, že zasedání bylo
svoláno předepsaným způsobem. Pozvánka na toto jednání včetně
programu byla v zákonem stanovené lhůtě vyvěšena na úřední desce.
Jednání je přítomno pouze 4 zastupitelů, tedy zastupitelstvo není
usnášeníschopné. Dle § 92, odst. č. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
končí starosta jako předsedající zasedání zastupitelstva toto jednání.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 17.10 hod.
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Oprava kostela v Novém Sedle
V loňském roce byla dokončena
další etapa konzervace a restaurování
nástěnné malby na klenbě lodi kostela
Nejsvětější trojice a sv. Václava v
Novém Sedle. Práce na kostele provedl
restaurátor pan BcA.Michal Šelemba,
DiS.
redakce

Konzervace a restaurování
malby byly provedeny na klenbě
lodi kostela, na nástropní malbě s
výjevem
Setkání sv. Václava s
Obec Nové Sedlo
Jindřichem Ptáčníkem. Samotný
nabízí k prodeji nepotřebný
námět je ikonograficky zajímajetek. Jedná se o jedno mavý, neboť se jedná o zoosobní a dvě užitková
brazení události zaznamenané v
vozidla (viz foto). Vozidla legendě, při které světec přichází
pozdě na říšský sněm a císař
mají propadlou TK .
Jindřich
sestoupil z trůnu, aby
Zájemci nechť podají své
Václava pokáral za pozdní
nabídky nejpozději do
příchod.
Nicméně v té chvíli se
22.2.2021 do 10.00 hodin na
za světcem objevil doprovod
podatelnu OÚ Nové Sedlo v
dvou andělů a tak císař upustil od
zalepené obálce. Následně svého záměru, neboť pochopil
bude vybrán zájemce s
zbožné důvody zdržení. Následnejvyšší nabízenou cenou. ně měl podle tradice předat
Václavovi ostatek ramene svatého Víta, který náš kníže odvezl
sebou do Prahy a vložil je do
oltáře jím založené rotundy sv.
Víta, předchůdkyně pozdější
katedrály na Pražském hradě.
Tak jsme byli povýšeni mezi
moderní křesťanské státy středověké Evropy. Toliko legenda. V
tomto roce, pokud se to podaří by
měla probíhat další etapa
restaurování
to na klenbě
presbyteria a podkruchtí. Ovšem

vše bude záležet na udělení
dotace. Krom toho je zajímavá
také další otázka autorství maleb
v kostele. Všeobecně se soudí, že
autorem je malíř František
Lichtenreiter (1700-1775), nicméně se jeho signaturu (podpis)
prozatím nepodařilo při podrobném zkoumání maleb nalézt.
Bohužel veškeré účty týkající se
vytvoření maleb se nedochovaly
a tak můžeme malby přiřadit
Lichtenreiterovi pouze na zákla-

dě stylového rozboru a porovnáním s jeho dalšími realizacemi, které prováděl nejspíše
souběžně s novosedelskou malbou a to v beneditkýnském
klášteře v Břevnově v Praze.
Další restaurátorské práce možná objeví něco více?
BcA. Šelemba Michal, DiS.
restaurátor

Poděkování
Od pátku 13. března 2020 jsou u důvodu pandemie koronaviru
zavřené všechny veřejné knihovny. Přesto jsou místa, kde si lidé
něco na čtení stále mohou půjčit. Příkladem je knihovna v Novém
Sedle. Knihovnice paní Hana Kovandová začala za přísných epidemických podmínek rozvážet knížky čtenářům domů. Lidé zavolají,
napíší SMS zprávu nebo email. Paní Kovandová své čtenáře dobře
zná proto jim knihy podle toho, kdo co rád čte vybírá osobně přímo
na míru. Za to jí od jejích čtenářů patří velký dík.
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Poděkování
Začátek měsíce února byl trochu jiný, než na jaký jsme byli poslední
roky zvyklí. Překvapila nás nezvykle bohatá sněhová nadílka, ze které
měly největší radost děti, kdy opět mohly vytáhnou sáňky či boby a hurá
na " smrťák ". Trochu více starostí to přineslo pracovníkům OÚ, kteří
museli tuto sněhovou nadílku odklidit z chodníků i z komunikací. Tímto
bych chtěl poděkovat panu Janu Poustkovi, který již ve 4 hodiny ráno
vyjížděl s traktorem s radlicí, aby byli zprůjezdněny komunikace a také
panu Karlu Luxovi a paní Dagmar Čejkové, kteří se zase starali o úklid
sněhu z chodníků.
Petr Sýkora, starosta

TŘÍDĚNÍ ODPADU
„Lidé sběhlí v matematice tvrdí, že máme jen jeden
svět, a není důvod s nimi nesouhlasit. Lidé vybavení
pudem sebezáchovy říkají, že se k tomu jednomu světu
musíme ohleduplně chovat, aby nám vydržel. Lidé,
kteří mají rozum, se tím řídí. Bohužel většině lidstva je
to šuma fuk. Svět nejspíš nebyl stvořen během sedmi
dnů, jak tvrdí bible. A asi ani nepřijde království
nebeské, jak tvrdí táž příručka. Bohužel už se to nedá
říct o apokalypse. Ale ani ta nepřijde sama od sebe jen
proto, že je součástí příběhu. Můžeme ji přivolat sami,
pokud úplně podlehneme spotřebnímu způsobu
života, vlivu médií, politickým ambicím a především
ničím neomezené lidské omezenosti. Třídění odpadů
svět nespasí. Ale je jedním z projevů civilizovaného
člověka, který ví, že máme jen jeden svět a že se k
němu musíme chovat ohleduplně. A je jedno, jestli
věří v dogmata, evoluci anebo na strašidla.“

odpadu do barevných kontejnerů připomínáme:
·

·

·

PET LAHVE SEŠLAPUJTE, ABY V
KONTEJNERU ZABRALY CO
NEJMÉNĚ MÍSTA!
PAPÍROVÉ KRABICE ROZLOŽTE
NEBO SEŠLÁPNĚTE, ABY V
KONTEJNERU ZABÍRALY CO
NEJMÉNĚ MÍSTA!
Pokud z nich odstraníte izolepy, části hodně
zanesené lepidly, nic tím nezkazíte.
Mezi vytříděné sklo by se neměly dostat jiné
materiály, jako např. keramika, porcelán,
zrcadla, tabulové sklo apod.

https://www.trideniodpadu.cz/

Každý rok vás pravidelně informujeme o tom, jak
správně ukládat odpad – naposledy v loňském
květnovém zpravodaji. Protože se i po opakovaných
upozorněních vyskytují nedostatky v ukládání

ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
Zimní sporty ve školce
V lednu si děti ve školce zasportovaly, když
nebyl sníh, zahrály si na víceúčelovém hřišti
florbal. Nakonec se ale sněhové nadílky
dočkaly a užily si bobování na školní zahradě.

p. uč. Eva Rámešová
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Žáci 1. ročníku už píší perem
Žáci 1.-3. ročníku malovali v hodině výtvarné výchovy zimní sporty, obrázky se jim moc povedly.

VYSVĚDČENÍ
Ve čtvrtek 28.1. skončilo 1. pololetí a žáci 1.3. třídy naší školy, kteří mají prezenční výuku, si
převzali od paní učitelky vysvědčení. Pro
prvňáky Ellinku, Kristiána, Zuzanku, Esterku,
Marka, Daníka a Robina to byl zvláštní
neobyčejný zážitek. Bylo to jejich úplně první
vysvědčení. Žáci 4.-5. ročníku, kteří se stále učí distančně, si vyslechli hodnocení a výsledky své práce online.

Mgr. Jitka Zamrzlová
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PROBLÉM JMÉNEM HOME OFFICE
Práce z domova si v posledních letech získala docela
velkou popularitu. Mnoho firem nabízelo tuto možnost
jako jeden ze svých benefitů. Pandemie koronaviru, ale
donutila spoustu zaměstnavatelů i zaměstnanců vůbec
poprvé přistoupit k tomuto druhu práce. Zaměstnanci tak
neměli na výběr, a ať jim to vyhovovalo nebo ne, museli se
přizpůsobit. Práce na home office ale zdaleka není pro
každého. Pro akční a náročné lidi, kteří potřebují sociální
kontakt a kolektiv lidí kolem sebe, bude práce tohoto
druhu nevyhovující. Bude to náročné i pro rodiče, zvlášť v
téhle době, kdy jsou spolu s nimi doma i jejich děti.
Skloubit tak rodinný i pracovní život, vyžaduje mnohem větší úsilí než kdy jindy. Je na nás vyvíjen velký tlak
ze všech stran, jsme ve stresu, máme kolem sebe spoustu rušivých vlivů, přesto všechno se snažíme dobře a
včas odvést svou práci, ale zároveň nezanedbávat své rodinné a partnerské povinnosti.
Někdo to zvládá lépe, někdo hůř. Neblahé dopady to v tomto případě může mít nejen na naši psychickou
stránku, ale i na naše fyzické zdraví, např. bolesti hlavy, žaludku, problémy se spánkem, atd. Není nic
snadného balancovat mezi prací, rodinou, svým osobním časem a koníčky. Je třeba najít tu vyváženost, nejde
to ale hned, naučit se to je proces, trvající delší dobu a vyžadující naše umění organizace času.

Jak skloubit home office s rodinným životem
Samotný home office by neměl být synonymem pro práci nonstop, ale ani by se nemělo jednat o přebíhání
od jedné činnosti k druhé. Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup k samotné práci, který se odvíjí od
naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít na jednu stranu pocit, že najednou máme menší kontrolu našeho
šéfa nebo ostatních kolegů, ale na druhou stranu spoustu rušivých elementů navíc a práci musíme odvést
stejně tak kvalitně. Existují i určitá pravidla, kterými by se člověk pracující z domova měl řídit. V první řadě je
potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam
cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě
dodržovat nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem
naší pozornost, a tak se vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy máte nejvíc práce, vás
děti vyruší. Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit
rodinu s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý z členů dodržoval. Můžete si vyznačit během pracovní
doby určitý signál, dávající najevo, kdy za vámi můžou přijít, a kdy mají počkat např. zavřené a otevřené
dveře, nebo nalepený barevný papírek na vašem notebooku. Neméně důležitá je i celková duševní hygiena,
zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám můžou
pomoci k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také neskrývat vaše emoce. Všichni jste ve stejné situaci.
Děti nemůžou do školy, vy nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může
objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky. Snažte se nevyhrocovat zbytečně
své emoce. Dejte si čas, situaci vstřebejte, promyslete ji, a až poté přejděte k jejímu řešení. Komunikujte se
svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti. Jste jedna rodina, měli byste
táhnout všichni za jeden provaz. Důležité je i zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké.
Naučte se vnímat ty pozitivní maličkosti každého dne, i kdyby to měla být jedna jediná věc, co vás během toho
dne potěšila. Posilujte emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale
naučte se najít i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to být ve
formě pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home
office je spousty, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Pokud
pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají, a danou situaci nezvládáme, není žádnou ostudou
vyhledat pomoc odborníka. Je naše odpovědnost hýčkat si svoje duševní zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra
překročila pomyslnou mez a postarat se o sebe.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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HISTORIE
U příležitosti první písemné zmínky o našich
obcích jsme v loňském roce uveřejnili Dějiny v
datech obce Sedčice (725 let) a dějiny nejstarší naší
obce Břežany, které byly zmíněny před 835 lety v
listině, na jejímž základě vzal papež Lucius v ochranu
statky a pozemky kláštera ve Waldsassenu, kterému
patřila také dnešní obec Břežany.
Výročí 745 let od první písemné zmínky slaví v
letošním roce naše třetí nejstarší obec – Číňov, o které
se poprvé dozvídáme v roce 1276 v souvislosti s
vladykou Mladotou, který vlastnil část obce.

26. dubna 1621 Linhart Colonna byl exekuční
komisí zbaven veškerého majetku
1622 Číňov, tvrz a obec s mlýnem kupuje Heřman
Černín z Chuděnic
1711 vybudován sloup se sousoším sv. Anny
Samotřetí
1874 vybudována novogotická kaplička
1887 Anton a Františka Fischerovi z Čínova
nechal postavit dřevěným plotem obklopený
kamenný kříž
1903 založen hasičský spolek
1960 v rámci vyhlášení územní reorganizace měla
DĚJINY ČÍŇOVA V DATECH
obec Číňov připadnout k novému okresu
Chomutov, na žádost občanů zůstala obcí nového
1276 nejstarší zmínka o obci
okresu Louny
1287 získal obec a značnou část pozemků
počátkem roku 1960 došlo ke zbourání části obce,
bavorský premonstrátský klášter ve Waldsassenu
kde mimo hospodářských budov stával i zámeček
počátek 15. století
majetky vlastní Johan Šilhavý v sedmdesátých letech byla obec sloučena do
z Čenova, který zanechal svůj majetek svému bratru integrovaného svazku obcí s obcemi Nové Sedlo,
Václavovi
Chudeřín, Břežany a Číňov
1445 3 lány půdy, s tím, co k nim v Číňově
2002 byl v obci vybudován nový vodovod
patřilo, koupili mostečtí občané
2003 opravena místní kaplička
1470 pán Číňova husitský vůdce roty Wáclav
12. prosince 2013
na své místo byl osazen
Blžek, byl odveden do armády
zrestaurovaný kamenný sloup se sousoším sv.
kolem roku 1500 obec koupila rodina
Anny Samotřetí v Číňově
Hasištejnských z Lobkovic
2017 byly dokončeny stavební práce na
31.3.1521 Sigismund prodává zděděný majetek
komunikaci
městu Žatec
21.5.2018 Číňovský mlýn jako kulturní památka
1547 Ferdinad I. odnímá městu Žatec majetky za zanikl
účast na rebelii
Vl.Kubelíková
1617 koupil Číňov Linhart Colonna svobodný pán
z Felsu

INZERCE
Pronajmu nově zrekonstruovaný,
podkrovní byt 2+1 45m2 v Novém
Sedle u Žatce, ulice Hůrecká.
Byt se nachází ve 3 NP. K bytu
náleží prostorný sklep v
suterénu domu. Bezproblémové
parkování u domu. Nájemné 6500
+ poplatky cca 3000. Požaduji
vratnou kauci ve výši 6500.
Byt přímo od majitele, bez
provize RK. Byt bude k
nastěhování cca od 15.3.2021
Požaduji slušného a
pracujícího nájemníka. Petr
Bartoš 723814168 nebo
raby@seznam.cz
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