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V

ážení spoluobčané, tak jako každý
měsíc, již po dobu deseti let, jste
dostali do svých poštovních schránek další číslo Novosedelského zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme řadu
informací o dění v našich obcích.
Nejčastější slovo, které každodenně,
slyšíme ze všech stran, je slovo GOVID-19,
které nám přináší řadu různých nepříjemných opatření, které nás omezují v
soukromém i v pracovním životě. Dá se
říci, že nás to postihlo všechny. Poslední
dobou se situace pomalu zlepšuje, ale
záleží na každém z nás, jak k dané situaci
přistupuje. Zaráží mě, jak k situaci
přistupují někteří opoziční politici nebo ji
přímo bagatelizují, jako by se nic mimořádného nestalo. Chovají se jako by jim
bylo jedno, jestli umře 1000 nebo milion
našich občanů. Samozřejmě, že jakákoli
vládní omezení jsou nepříjemná, ale nosit
respirátor tam, kde se potkává více lidí,
snad vydrží každý.
Stále taky čekáme na zlepšení situace,
abychom opět dostávali pracovníky z řad
odsouzených a mohli tak dokončit některé
stavební práce např.: dokončení obrubníku a dlažby u bytovky čp. 56, vybudování
hřiště s umělou trávou u ZŠ, pokračování
prací na víceúčelové sportovní hale….
Kdy a jaké se uskuteční kulturní či
sportovní akce zatím stále nevíme. Vše
bude záležet na tom, jaká bude situace
ohledně koronaviru.
Těšíme se na Vaše příspěvky do
Novosedelského zpravodaje, kdy máte
možnost seznámit své spoluobčany se
svými postřehy, náměty, ale také i
stížnostmi.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké
jarní dny a návrat všeho zpět do
normálních kolejí bez govid-19.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje, žijeme ve zvláštní době.
Už druhé jaro poznamenává
naše životy pandemie. Zima je
definitivně pryč (i když počasí
tomu neodpovídá), ale s tím,
jak přicházejí teplejší dny
máme daleko větší chuť do
práce a do života vůbec. Letos
začalo jaro 20. března krátce
po půl jedenácté dopoledne a
potrvá do 21. června. A když
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se rozzáří jarní sluníčko,
žádného zahrádkáře nenechá
pohled na zahradu po zimě v
klidu. Jaro také přináší do
našich životů pozitivnější pohled na svět. Musíme proto
věřit, že současný pandemický
zmar zvládneme bez velkých
šrámů na duši, i když situace
na nás všechny negativně
doléhá.
redakce

SVOZ BIOODPADU
Obec Nové Sedlo zajišťuje již několik let svoz bioodpadu ve
všech obcích. Celé roky se však potýkala s problémem
uskladnění větví a dřevního odpadu. Se záměrem ekologické
likvidace tohoto bioodpadu zakoupila proto výkonný
štěpkovač, který je určen k drcení dřevní hmoty a větví. Takto
drcený materiál, který je vhodný například na zahradní úpravy,
nabízí obyvatelům našich obcí. Odběr je nutné domluvit
předem na obecním úřadě.
Ještě jednou upozorňujeme: bioodpad ukládejte před své
nemovitosti až v neděli odpoledne. Zaměstnanci jej v pondělí
odvezou, aby nepřekážel na ulici déle, než je nezbytně nutné.
Větve ukládejte odděleně od ostatního bioodpadu, protože
větve jako takové netvoří bioodpad, dokud nejsou naštěpkovány nebo nadrceny. Ušetříte tím práci zaměstnancům
obce, aby nemuseli odstraňovat větve z hromad tlející trávy a
listí.
redakce

®
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NOVÁ ČERNÁ SKLÁDKA
Černé skládky a úklid je téma,
které se ve zpravodaji objevuje
pravidelně. A i přesto je to málo.
Vypadá to, jako kdyby si lidé
nevážili toho, co mají okolo sebe,
jako kdyby viděli jenom to, co mají
doma, na své zahrádce, ale to, co je
za plotem je cizí a musí to uklidit
někdo jiný.
Obec Nové Sedlo zajišťuje svoz
komunálního odpadu pravidelně
každých 14 dní, v obcích je
umístěn dostatečný počet barevných kontejnerů na papír, sklo a
plasty, dvakrát v roce je svážen
nadměrný odpad. Zároveň je
zajišťován sezónní svoz odpadu ze
zahrad, především trávy, listí,
uschlých rostlin apod.
Přesto se v katastru Obce Nové
Sedlo pravidelně objevují černé
skládky. V květnu 2020 se jedna
objevila na odbočce cesty mezi
Novým Sedlem a Břežany, kam
někdo navezl nepotřebnou stavební suť. Za pár měsíců se další

skládka objevila u silnice mezi
obcemi Břežany a Žabokliky. Jednalo se o suť, která byla po
upozornění odvezena, ale třetí den
se na stejném místě objevil pytel se
zbytky vyvrhnutého divočáka a
hromada vysušených psích exkrementů. Všechny byly popsány v
Novosedelském zpravodaji a asi
naivně jsme čekali, že dojde ke
zlepšení. Nedošlo. Nedávno se
objevila nová černá skládka někdo vysypal odpad do stráně u
silnice nad obcí Břežany. A také
jeden, nejspíše náš spoluobčan, si
udělal skládku stavební sutě přímo
v obci Nové Sedlo u pohostinství.
Toto snad ani normálního člověka
nemůže napadnou. Obec do těchto
míst umístila fotopast, ale bohužel
"zřizovatel" černé skládky jí
nejspíše odcizil neboli spíše přímo
ukradl. Naštěstí byla umístěna
ještě jedna fotopast za okno pohostinství, tudíž vyčkáme, zda
bude skládka odklizena a zda také
vrátí ukradenou fotopast…jinak

„Lidový folklór”
Toto není legrace, tuto ceduli umístila
osoba bez povolení na obecní pozemek, ale
sama si tam vypouští svoje slepičky. Dál si
udělejte svůj názor....
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zveřejníme pořízené foto.
Všichni chceme mít čisté obce a
jejich okolí. Jak toho ale docílit,
když někteří jedinci svým chováním způsobují pravý opak?
Bohužel neexistuje opatření, jak
zabránit vytváření černých skládek
na místech, kam odpad nepatří.
Problém je pouze v lidském
přístupu.
redakce
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ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
Světový den vody
23.3. se v ZŠ, tentokrát on-line,
uskutečnil jako každým rokem Projekt
ke Světovému dni vody. Žáci 1.-3.
ročníku si povídali o důležitosti vody
jako podmínce života, o skupenství vody,
výskytu vody v přírodě, o koloběhu vody.
Doma si někteří vyzkoušeli pokus se
slanou vodou. Se spolužáky si ukazovali
knížky s vodní tematikou. Pro paní
učitelku nakreslili obrázky. Celý projekt
se vydařil a žáci se zájmem plnili
jednotlivé aktivity.
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka

Zápis do 1. třídy

Zápis do MŠ

pro školní rok 2021/2022

2021/2022

pro školní rok

Termín: 1. 4. - 30. 4. 2021

Termín: 2. května 2021 - 16. května 2021

Kde: Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo,

Kde: Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo,

okres Louny příspěvková organizace,
Hlavní 6, Nové Sedlo

okres Louny příspěvková organizace,
Hlavní 6, Nové Sedlo

Vzhledem k mimořádným opatřením situace:

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 včetně.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji období pro příjem
přihlášek na dobu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
2. Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do základní školy:
rodný list dítěte
žádost o přijetí k základnímu vzdělání
zápisní list
3. Průběh zápisu
Zákonný zástupce dítěte podá žádost a ostatní dokumenty k přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání následujícími způsoby:
• do datové schránky školy
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
• osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě)
Formuláře (zápisní list a žádost) lze stáhnout z webových stránek školy a vyplněné doručit v období
zápisu nebo vyplnit na místě.

Vzhledem k mimořádným opatřením:
Pro příjem žádostí o přijetí k povinnému předškolnímu vzdělávání stanovuji období pro
příjem přihlášek na dobu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
2. Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
• rodný list dítěte
• žádost o přijetí
• zápisní list
• evidenční list
3. Průběh zápisu:
Zákonný zástupce dítěte podá žádost a ostatní dokumenty k přijetí dítěte do MŠ
následujícími způsoby:
• do datové schránky školy
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
• osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě)
Formuláře (zápisní list, žádost, evidenční list) lze stáhnout z webových stránek školy a vyplněné doručit v období
zápisu nebo vyplnit na místě.

Jak dětem říci o rozvodu?
Rozvod rodičů je pro děti náročný, jak moc je ale
poznamená, záleží také na tom, jak k tomu rodiče přistoupí.
Důležité je mít na paměti, že situace okolo rozvodu je náročná i
pro rodiče samotné. Ve hře je spousta emocí a často i
nedořešených otázek. Rodiče se proto někdy vyhýbají tomu,
aby si s dětmi na toto téma promluvili, bojí se, jak budou
reagovat a zda jim to neublíží. Nutno dodat, že děti jsou velmi
vnímavé a existuje poměrně velká šance, že už delší dobu
pozorují, že se doma mezi maminkou a tatínkem něco děje,
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něco není v pořádku. Protože žádné bližší informace nemají, dostává se ke slovu jejich fantazie – přemýšlí, co
se to vlastně děje a jestli za to třeba nemohou ony. V případě, že jste se s partnerem na rozvodu dohodli,
nemá cenu rozhovor s dětmi odkládat. Jednak proto, že mohou být současnou situací velmi zmatené, ale
také proto, že odkládáním se zvyšuje riziko, že o rozvodu poví dítěti někdo jiný. Ať už cíleně nebo náhodou.
Jak takový rozhovor načasovat? Rozhodně se nedoporučuje na dítě všechno vychrlit v návalu prvotních
emocí. Nejprve si rozvod zpracujte vy sami. Je možné, že jste kvůli tomu smutní nebo naštvaní a že chcete
tyto emoce s někým sdílet. To je v pořádku. Obraťte se na přátele nebo příbuzné. Nikoli na dítě. Stejně tak
není vhodné stavět dítě do situace, kdy by mělo rozhodovat za vás. „Co myslíš, měli bychom to s tatínkem
ukončit?“ Opět – své pochybnosti a nejistoty v tomto případě proberte spíše s dobrým kamarádem,
příbuzným nebo psychologem, nikoli s dítětem. Nedoporučuje se rozhovor o rozvodu začínat před spaním
nebo těsně před odchodem do školy.
Ve dvou nebo každý zvlášť? Toť otázka. Pokud to jde, zkuste být u rozhovoru oba. Domluvte se, co a jak
dítěti chcete říct. Není potřeba zacházet úplně do všech detailů, ale doporučujeme říct dítěti pravdu. Dejte
mu čas, aby všechno vstřebalo a určitě se připravte na případně otázky. Je možné, že jich bude spousta.
Neslibujte nesplnitelné, jen abyste dítě uchlácholili, protože dítě si tyto sliby bude pamatovat. V případě, že
si neumíte představit, že by společný rozhovor proběhl bez hádek, měl by s dítětem promluvit ten, který je
schopen celou situaci vysvětlit v klidu. Vyhněte se jakékoli citové manipulaci s dítětem nebo ponižování a
očerňování druhého partnera, který u rozhovoru není přítomen.
Reakce dětí bývají různé a liší se v závislosti na věku. Menší děti si rozvod často vyčítají a obviňují sami
sebe. Je velmi důležité, abyste jim zdůraznili, že nic z toho není jejich vina a že jej oba máte stále rádi. Na tom,
že jste jeho rodiči, se nic nemění. Starší děti pak mají tendenci hledat viníka v jednom z rodičů. Některé děti
budou plakat, jiné se budou vztekat. Možná vás váš potomek překvapí pozitivní reakcí a odpovědí, že to bude
lepší, protože slyší, že se pořád hádáte. Může se ale taky stát, že si dítě po rozhovoru odejde prostě hrát, jako
by se nic nestalo. Nebojte se ho zeptat, zda pochopilo, co to všechno vlastně znamená nebo o čem teď
přemýšlí.
Na závěr si pojďme shrnout to nejdůležitější. Jak dítěti rozvod oznámíte, bude mít vliv na to, jak moc ho
celá situace poznamená. Zlatým pravidlem je, abyste se snažili být během rozhovoru klidní a vyhnuli se křiku
a hádkám. Ty jsou bohužel v tomto napjatém období časté. Rozvod je samozřejmě náročný i pro vás a máte-li
být před dítětem v klidu, je potřeba, abyste mysleli i na sebe. Nebuďte na to sami – proberte situaci s přáteli,
promluvte třeba s těmi, kteří si už podobnou situací prošli. Využít můžete i speciální rodičovské linky nebo se
poradit s psychologem.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

HISTORIE
V dnešní rubrice historie zveřejňujeme druhou 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.
orná půda
domácí zahrádky
louky
lesy
vodní plochy (řeka)
katastrální výměra obce

Uvádím v přehledu několik zajímavých čísel:
596,92 ha
zahrady inten.
4,56 ha
ovocné sady
13,00 ha
pastviny
2,79 ha
vodní plochy (rybníky)
4,74 ha
neplodná půda + ostatní
753,64ha
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4,05 ha
6,42 ha
37,46 ha
8,96 ha
65,39 ha
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jabloně - vysoko a polokmeny
jabloně – zákrsky
třešně
broskvoně
švestky
vlašské ořešáky

731
130
269
5
804
98

hrušně – vysoko a polokmeny
hrušně – zákrsky
višně
meruňky
slívy
celkem

angrešt
maliny

233
2
10 m

rybíz

234

koně
prasata
kozy
husy
krůty

46
399
25
59
9

skot
ovce
slepice
kachny
včelstva

184
271
781
26
92

živnosti
domy s elektřinou
domy bez elektřiny

6
61
34 (16) 50

závody (Silo)
domy s vodovodem

992
57
188
1
102
3377

1
11
Antonín Nikrle, ředitel školy
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Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů
epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App
Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti,
ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého
statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však
nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683,
napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v
elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si
formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i
jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na
kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná
hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře
jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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