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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, opět se
k Vám dostalo další číslo
Novosedelského zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme
řadu informací o dění z našich
obcích.
Vláda zpřísnila a vydala další
vládní opatření pro zlepšení
situace a zamezení dalšího šíření
nákazy Covidem-19. Svým způsobem to zasáhlo každého z nás.
Dětem se zavřela mateřská školka
a i škola. Omezeny jsou různé
druhy podnikání, jsou zavřeny
obchody i služby. Hodně také
záleží teď na každém z nás, jak
budeme dodržovat vládní nařízení,
a to hlavně v nošení roušek a
respirátorů, aby se omezilo šíření
koronaviru.
V dnešní době hodně lidí nakupuje přes e-shop což má i své
výhody, že mu zboží zásilková
služba doveze až domů. Někdo
objednává přes Alzu, někdo si
zboží nechá poslat přes zásilkovnu, pro které si zajede do Žatce.
Z toho důvodu obec zajistila
umístění (během měsíce března)
boxu Zásilkovny pro menší zásilky, který bude umístěn v obci
Nové Sedlo u místního pohostinství (viz samostatný článek).
V obcích byly opět umístěny
kontejnery na ukládání bioodpadu. Připomínám, že do kontejneru se ukládá pouze listí, tráva
apod. Prosím, ukládejte bioodpad
(kde nejsou kontejnery) před své
domy, zahrady tak (tzn. zvlášť
větve, listí, trávu), aby zaměstnanci obce mohli odpad rychleji a
jednodušeji naložit na valník
…děkuji.

Datum vydání: 10.03.2021

Na závěr Vám přeji co nejmenší postižení epidemií Covid19, aby se už vše vrátilo do
starých kolejí, děti mohly opět
chodit do školy, kamkoliv si zajít
nakoupit, zajít si na jedno točený

či si vyrazit na dovolenou.
Těšíme se na Vaše příspěvky
do našeho Novosedelského zpravodaje, kdy máte možnost vyjádřit svůj názor, připomínku.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje,
poslední únorové dny nás překvapilo jarní počasí. Ale jedna
vlaštovka jaro nedělá, a tak nemůžeme počítat ani s tím, že nám
březen, který české pranostiky
předurčují spíše k tomu, že „za
kamna vlezem" ještě nějaké překvapení přichystá. Ale nakonec
jako každý rok jaro spolehlivě
vytlačí pochmurnou zimu, aby
nám opět do domovů přineslo
slunce a pohodu. I když o pohodě
by se dalo polemizovat.
Před rokem v neděli 1. března
2020 oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzení

prvních třech případů nákazou
COVID-19 v České republice.
Vláda o necelé dva týdny později
vyhlásila nouzový stav, zavřela
divadla, restaurace, stadiony...
Zatímco na v jarní vlně patřilo
Česko skutečně k zemím, které se
s pandemií dovedly vypořádat
nejlépe, v současné situace se děje
pravý opak. Pro tak velký
problém, jakým je epidemie
covid, bohužel neexistuje jednoduché řešení. Proto používejme
prosím vedle již známých tří R
ještě čtvrté – rozum.
redakce

SVOZ BIOODPADU
Od 15. března 2021 začne probíhat svoz bioodpadu, který bude
svážen v obcích každé pondělí. V obcích Číňov, Břežany, Chudeřín,
Žabokliky jsou opětovně umístěny velkoobjemové kontejnery na
bioodpad.

SVOZOVÁ SOBOTA
nadměrného odpadu v roce 2021
se na jaře NEUSKUTEČNÍ!

SČÍTÁNÍ LIDU
Ve stínu pandemie se ztrácí sčítáni lidu, domů a bytů, které
proběhne v měsíci březnu. K tomu uvádíme některé základní údaje:
Sčítání se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a
aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů
veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či
®
integrovaného záchranného systému.
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Sčítání je povinné, začíná o
půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a
potrvá do 11. května 2021. Sečíst
se musí každý občan a cizinec,
který má v České republice trvalý
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.
Za nezletilé děti a osoby, které
nejsou způsobilé k právním
úkonům, jej může vyplnit jiný
dospělý člen domácnosti.
Sečíst se lze zcela bezkontaktně
prostřednictvím internetu, nebo
pomocí listinného formuláře.
Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se
můžete sečíst online od 27. 3. do 9.
4., a to na webu www.scitani.cz.
nebo pomocí mobilní aplikace. Jde
to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen

sebe, ale také celou rodinu. Online
sčítání představuje ideální variantu z hlediska obrany proti šíření
koronaviru. Není totiž třeba kvůli
němu nikam chodit, s kýmkoliv se
potkávat, přebírat a předávat
formuláře a obávat se případné
nákazy. Online sečíst se můžete
pohodlně z domova, i když budete
třeba zrovna v karanténě.
Pokud se do 9. dubna nesečtete
prostřednictvím internetu, budete
muset od 17.4. do 11.5. vyplnit
listinný sčítací formulář. Za velmi
přísných hygienických opatření ho
občan získá od sčítacích komisařů
spolu s odpovědní obálkou.
Vyplněné formuláře bude možné
vhodit do jakékoliv poštovní

schránky, poslat na P. O. Box
České Pošty nebo odevzdat na
kontaktním místě sčítání. Více než
800 kontaktních míst Sčítání 2021
najdete na vybraných pobočkách
České pošty. Obálka s logem
Sčítání 2021 má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma.
Veškeré informace o Sčítání
2021 jsou dostupné na stránkách
www.scitani.cz . ČSÚ bude o
největší statistické akci informovat prostřednictví reklamy v
televizi, na internetu a na sociálních sítích. Do všech poštovních
schránek v ČR navíc přijde
občanům leták s potřebnými
informacemi.
redakce

USNESENÍ
z 2. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 10.02.2021
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Volba předsedy kontrolního výboru – p. Lukáš Chyba
- Odložení prodeje části pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Odložení prodeje části pozemku p.č. 344/2 v k.ú. Břežany u Žatce
- Navýšení příspěvku obyvatelům na vybudování malé domovní čistírny ve výši 30 000,- Kč
- Záměr prodeje pozemků p.č. 75/1, 54/1, 54/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- CETIN a.s. – uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (stavba: „16010-059864 DIZP
D LN Nové Sedlo-Sadová 113, Kostka“)
- Odložení poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora spolkové činnosti 2021“
- Záměr prodeje částí pozemků p.č. 149, 150 v k.ú. Břežany u Žatce, 62/1 v k.ú. Číňov
- Dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany – poskytnutí fin. prostředků
obci Libočany ve výši 20 000,- Kč
- Rozpočtové opatření č. 7/2020, Rozpočtové opatření č. 1/2021
- Hlavní inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace majetku Obce Nové Sedlo k 31.12.2020
- Záznam o zařazení majetku k 31.12.2020
- Záznam o vyřazení majetku k 31.12.2020
- Odpisový plán na rok 2021
- Městská knihovna Žatec – Dodatek č. 24 ke Smlouvě o poskytování knihovnických služeb a sdružení fin.
prostředků (Příloha č. 1 k Dodatku č. 24, Finanční zpráva o hospodaření
- Odložení uzavření Dodatku se společností Marius Pedersen a.s. ke smlouvě na zajištění sběru, svozu,
využití a odstranění komunálního odpadu
3
- SVS a.s. – Nabídku na odkoupení – stavba vodojemu Číňov 13 m na pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Číňov
včetně vodního zdroje za cenu zjištěnou 40 640,- Kč
- Nabídku k prodeji nepotřebného majetku – Renault Kangoo 1,2 (1997); Lublin 0352 N1 (1997);
Mercedes 207 D (1985) v majetku obce Nové Sedlo
- Návrh ZŠ a MŠ Nové Sedlo na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
- Posílení investičního fondu ZŠ a MŠ Nové Sedlo a současně zastupitelstvo ukládá převést finanční
prostředky ve výši 300 000,- Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Nové Sedlo na účet obce
Nové Sedlo
Pozn: s úplným znění se můžete seznámit na úřední desce.
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Šlápněte na to!
Nebojte se, nechceme vás navádět k rychlé jízdě, ale
potřebujeme uvolnit místo v kontejnerech. Mrzí nás, že
se musíme znovu opakovat, protože tuhle výzvu jste si
mohli přečíst v lednovém čísle zpravodaje, ale bohužel
nemůžeme jinak.
V době pandemie zažívají e-shopy boom. Lidé si
objednávají rekordní množství balíků a to znamená
popelnice plné kartonových krabic. Pokud někdo vhodí
do kontejneru velkou nerozloženou krabici zabere
většinu dostupného obsahu. Další odpad potom
samozřejmě skončí mimo popelnici. V únoru se tento
problém objevil dvakrát!
Poprvé se jednalo o nesloženou krabici od kytary,
která byla dlouhá 120 cm. Podruhé o krabici p
rozměrech 60x60x60 cm od zavařovacího hrnce, ve
které byl dokonce polystyren a igelit. Jména těch, kdo
krabice do kontejneru vhodili jsou redakci známa.
Proto znovu opakujeme:
• 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
redakce
nezkazíte.
Domovní čistírny odpadních vod (ČOV)
• Mezi vytříděné sklo by se neměly dostat jiné
materiály, jako např. keramika, porcelán,
Na únorovém zasedání zastupitelstva obce bylo
zrcadla, tabulové sklo apod.
schváleno
zvýšení příspěvku na vybudování
Děkujeme.
domovní ČOV a to na částku 30 000,- Kč. Cena
ČOV se pohybuje v rozmezí cca 70 000,- až 95
000,- Kč včetně vypracování PD. Samozřejmě, že
bude záležet na každém stavebníkovi, jaký způsob
realizace si zvolí, a to komplet s dodávkou na klíč či
částečně svépomocí.
Obec domluvila projektanta, který zajistí nejen
vypracování projektové dokumentace, včetně
zajištění všech potřebných dokladů, ale i
hydrogeologický průzkum až po vydání kolaudačního rozhodnutí. Výhoda pro naše občany
spočívá v tom, že se o nic svým způsobem nebude
muset starat. Jedná se o pana Ing. Roberta
Klementa tel.: 777 225 246.
Dále je možnost prostřednictvím obce získat
dotaci od SVS a.s. (Severočeská vodárenská
společnost a.s.). Dotaci a příspěvek je možno získat
až po předložení kolaudačního rozhodnutí, což
znamená, že stavebník musí sám celou akci
zafinancovat a až poté zažádat o finanční dotaci a
příspěvek. Dále má možnost si požádat od obce
půjčku ze splatností 5 let s úrokem 5 %/rok. V
případě získání více informací máte možnost se
obrátit na OÚ.
Petr Sýkora, starosta
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Z-BOX nově i u nás!
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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CO PLATÍ PRO OBČANY OD 1. BŘEZNA:
Povinnost nosit všude na zastavěném území obce
chirurgickou roušku nebo respirátor. Výjimka platí jen v
případě, že je člověk sám v přírodě.
Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku
mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný
respirátor.
Platí to například v prodejnách, provozovnách a v dopravě
(včetně zastávek)
Stravovací provozy nadále budou moci občerstvení prodávat
přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.
Opustit bydliště za jiným účelem (než je práce, nákup, lékař),
například na vycházku či si jít zaběhat, je možné přes den od
5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.
Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku se nesmí blíže stýkat osoby, které spolu
nežijí ve společné domácnosti. (Pro cestu do zaměstnání či k
lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.)
Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce.

Obce únor 2021 - Louny
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
NÁZEV

Nové Sedlo

KOD

566519

Uchazeči
o zaměstnání celkem

Dosažitelní uchazeči
o zaměstnání

Podíl nezam. na
obyvatelstvu v %

30

28

7,7

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo
VE ŠKOLCE SI UŽÍVÁME KAŽDÝ DEN
V únoru se dětem velice líbilo téma „JÁ A MOJE TĚLO“. Se
zaujetím si prohlížely lidskou kostru a samy si vyrobily obrázek
ruky z kůstek, které nahradily vatovými tyčinkami, kolektivně
vyzdobily šaška nalepováním barevných papírků. Dočkaly se i
sněhové nadílky a moc si užily bobování.
p.uč.Eva Rámešová
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Veselé zoubky
Ve středu 10.2.2021 se v naší třídě uskutečnil
projekt Veselé zoubky, kterého se zúčastnili žáci z 1.-3.
ročníku. Děti zhlédly film Jak se dostat Hurvínkovi na
zoubek, formou testu si zopakovaly znalosti o zubní
hygieně, vyplňovaly ve skupinách pracovní listy, učily
se, jak si správně čistit zuby, pracovaly na interaktivní
tabuli. Ve výtvarné výchově kreslily zoubky a vše, co
jim prospívá. Všichni se s chutí zapojili do projektu.
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka ZŠ
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Jak překonat naprostou ztrátu motivace?
Se ztrátou motivace se můžete setkat kdykoliv v průběhu života.
Poprvé při studiu, zejména na VŠ, kdy velmi rychle vystřízlivíte z
představy nevázaného studentského užívání si. Namísto večírků se na
studenta kupí hromada učiva, nedostatek času a spánku. Počáteční
nadšení přechází do melancholie, a neustálý nátlak a stereotyp mohou
vést k naprosté ztrátě motivace ke studiu.
Po studiu, ať už jakémkoliv se zapojíte do pracovního procesu. A zde
nad vámi začne opět viset přízrak mizející motivace. Proč? Jednoduše
proto, že práci snů má jen málo vyvolených. Většinou, zejména kvůli
potřebě platit účty, se spokojíte s prací, která není z vašeho pohledu až tak dokonalá. Třeba ji jen v první
chvíli berete jako z nouze ctnost, a poohlížíte se po něčem jiném, něčem, co by vás opravdu bavilo. Jenže
pracovní trh je neúprosný, a tak den co den chodíte do zaměstnání, které vnímáte jen jako nutné zlo. Míra
motivace? Nulová! Ale nemyslete si, ani ti s dokonalou prací nejsou před ztrátou motivace v bezpečí. I oni se
mohou jednoho dne vzbudit naprosto bez energie, bez zápalu. Z ničeho nic nejsou schopni odvádět svou
práci dobře, nestíhají termíny, stále častěji do práce zaspí…
Kromě ztráty studijní a pracovní motivace nás může potkat ještě něco horšího. A to ztráta motivace k
životu obecně. Své dny neprožíváte, ale pouze přežíváte. Nejste schopni se pro cokoli nadchnout, jste bez
energie, každodenní potřeby, jako starost o děti, vedení domácnosti, úklid apod. děláte mechanicky, jako
stroje. Anebo jste již dospěli do takové fáze, že je neděláte vůbec. Spoléháte na to, že to udělají ostatní
členové rodiny, a i kdyby ne, nemáte elán a chuť to začít řešit. Nejspíš je vám to úplně jedno. A to je špatně.
Je potřeba začít situaci řešit, protože ztráta motivace je jednou z příčin syndromu vyhoření v osobní i
pracovní rovině.
V první řadě musíte najít smysl, proč s demotivací bojovat. Sepište si seznam toho, co jste bez motivace
ztratili, jak se změnil váš život. Zamyslete se také nad tím, co je pro vás důležité, proč děláte to, co děláte. A
jestliže vás dosavadní uspořádání vašeho života činí nešťastnými? Tak to je nejvyšší čas na změnu! Stanovte
si nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale pozor, abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou opět vést jen a
jen k demotivaci. Proto postupujte pomalu, po dílčích úkolech, vše si naplánujte a rovnoměrně rozvrhněte.
A za každou splněnou práci se odměňte něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic nedokáže motivovat
lépe než vidina zisku a odměny.
A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou ztracenou motivaci,
neznamená to, že budete motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v momentě, kdy nevíte, kde vám
hlava stojí, a povinnosti vám padají na hlavu, je potřeba si oddechnout. Možná vám to připadá nelogické,
odpočívat v době, kdy máte hromadu práce. Ale paradoxně pokud si dopřejete čas na kvalitní odpočinek,
budete mít více energie a vaše výkonnost se o mnoho zvýší. A to, že vám jde práce dobře od ruky, vás bude
motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. Někomu pomůže protažení, krátká
procházka na čerstvém vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na udržení rovnováhy, představa sebe
sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také setřást stres, protřepávat jednotlivé části těla, nebo se
klidně vykřičte. Každý člověk je jiný, a tak každému zabírají jiné relaxační techniky. Pokud nevíte, kterou si
vybrat, zkuste se inspirovat na internetu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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HISTORIE
První československé sčítání lidu se konalo 15. února 1921. Od vzniku Československa se na našem
území uskutečnilo zatím devět sčítání. Sčítání 2021 tak bude v pořadí desáté a poprvé v historii online.
V dnešní rubrice historie zveřejňujeme první část údajů sčítání lidu z roku 1950 v obci Nové Sedlo, tak jak
jsou uvedena v Kronice Národní školy Nové Sedlo.

Sčítání lidu
ONV v Žatci jmenoval ředitele školy Antonína Nikrla sčítacím komisařem pro sčítání lidu 1950 a uvolnilo
jej pro výkon této funkce na dny 23. a 24.2.1950 a 1. – 8.3.1950.
V uvedených dnech se konalo v obci důležité národní sčítání lidu podle stavu k 1.3.1950. Uvádím v přehledu
několik zajímavých čísel:

Nové Sedlo Chudeřín

Celkem

Domy počet k 1.3.1952
Obydlených
Neobydlených

95
71
24

16
8
8

111
79
32

Byty celkem
Obydlených
Neobydlených
Místností celkem

126
84
42
546

16
8
8
70

142
92
50
616

Obyvatelů celkem
Mužů
Žen
Češi
Slováci
Bulhaři
Ukrajinci
Poláci
Rusové
Rumuni
Cikáni
Němci

307
159
148
220
25
6
4
2
1
1
30
8

30
15
15
16
13
-

337
174
163
236
48
6
4
2
1
1
30
8

Náboženství římskokat.
Pravoslavní
Československé
Českobratrské evangel.
Bez vyznání
Řeckokatol.

175
32
22
21
6
11

30
-

205
32
22
21
6
11

Počet reemigrantů celkem
Z Volyně (SSSR)
Z USSR (býv. Zskarp. Rus)
Z Rumunska
Z Německa
Dělníků
Zaměstnanců
Drob. sam. zemědělců
Ostat. sam. zemědělců
Drobných živnostníků
Důchodců

27
22
3
1
1
212
28
30
3
10
24

70,43%
14,24%
1,74%
1,16%
0,58%
0,29%
0,29%
8,90%
2,37%

INZERCE

Pronajmu nově zrekonstruovaný,
podkrovní byt 2+1 45m2 v Novém
Sedle u Žatce, ulice Hůrecká. Byt se
27
nachází ve 3 NP. K bytu náleží
22
3
prostorný sklep v suterénu domu.
1
Bezproblémové parkování u domu.
1
Nájemné 6500 + poplatky cca 3000.
17
229
Požaduji
vratnou kauci ve výši 6500.
3
21
Byt přímo od majitele, bez provize
3
33
6
9
RK. Byt bude k nastěhování cca od
10
15.3.2021 Požaduji slušného a
24
pracujícího nájemníka. Petr Bartoš
Antonín Nikrle, ředitel školy 723814168 nebo raby@seznam.cz
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