Novosedelský
Zpravodaj
Sloupek Starosty
Vážení spoluobèané,
tak už nám zima definitivì
skonèila a máme tady tolik oèekávané jaro.
Vìtšina z nás èeká plno práce na svých
zahrádkách a já bych Vás chtìl požádat,
aby nedocházelo k pálení shrabaného listí,
suché trávy apod. a tím zneèišování
ovzduší. Z toho dùvodu jsme pro Vás
pøipravili novou službu spojenou s
odvozem odpadu z Vašich zahrádek (viz.
Èlánek Informace OÚ).
Urèitì jste si všimli, že došlo k
èásteèné úpravì zelenì, napø. k odstranìní
pøerostlých tùjí u památníku obìtem
nacismu, dvou stromù (škumpa) v ulici
Lipová u autobusové zastávky. Tyto a ještì
další úpravy (proøezy, kácení, výsadba
nových stromù ) je nutno provést z dùvodu
nedostateèného provádìní údržby zelenì v
minulých letech.
Pomozte nám udržovat obce a
jejich okolí èisté a nebuïte lhostejní k
nepoøádku a vandalismu. Tìšíme se na Vaši
spolupráci
V minulém èísle zpravodaje byly
zveøejnìny tøi nejèastìjší otázky obèanù s
tím, že odpovìdi na 1. a 2. otázku najdete v
tomto èísle. Oèekával jsem, že na nì odpoví
hlavnì minulé vedení obce, ale bohužel
jsme žádnou písemnou odpovìï nedostali.
Proto se pokusím odpovìdìt sám.
otázka è. 1 plánovaná výstavba
RD u høištì….
odpovìï - Celkovì vynaložené finanèní
prostøedky zatím èiní cca 2 000 000,- Kè
ale ještì se èeká na koneènou fakturu za
pøeložku VN. Dále je ale nutno pøièíst
problematickou smìnu pozemkù, kdy za 1,7
ha orné pùdy (znalecký odhad 48.000,-Kè)
byla dána jedna stavební parcela (která po
provedení inž. sítí bude mít hodnotu min.
350.000,-Kè, v souèasné dobì je na
internetu nabízena za 640.000,-Kè) a k
tomu finanèní èástka 100.000,- Kè. Další
finanèní ztrátu utrpìla obec tím, že v
uplynulých letech nebyl dotažen do konce
zápis na LV na Katastrálním úøadu v Žatci
a tím obec pøišla o státní dotaci ve výši
550.000,-Kè, o kterou obec letos v únoru
žádala.

2011 bøezen
èíslo 3 roèník I.

Vážení spoluobèané
V bøeznovém èísle Zpravodaje se vracíme k druhé èásti kroniky o historii obce
Nové Sedlo a dalšímu aktuelnímu dìní v našich obcích. K otázkám è. 1 a 2 pro bývalé i
souèasné èleny zastupitelstva z únorového zpravodaje è. 2 k výstavbì rodinných domkù
u místního høištì a k vyjádøení k provozu firmy“ HOLZ Trade“,døíve Døevobal, jsme od
èlenù zastupitelstva, kteøí o investièní akci výstavby domkù a povolovacím stavebním
øízení s firmou“ HOLZ Trade“ rozhodovali, nedostali do redakèní uzávìrky tohoto
zpravodaje žádné písemné nebo ústní vyjádøení. Podrobnìji viz sloupek starosty.
Svùj další písemný pøíspìvek redakci zpravodaje zaslala paní Rùžena Kumstátová, ve
kterém se zabývá odvozem nebezpeèných odpadù, kde uvádí, že ne každý má možnost
odvézt tento odpad do sbìrného dvora v Žatci (pozn. redakce - kolikrát si bìžná
domácnost mùže dovolit nákup uvedených spotøebièù, které mají schopnost sloužit ke
svým úèelùm i nìkolik let, aby je po skonèení funkènosti nemohla odvést do sbìrného
dvora). V další èásti vznesla dotaz, zda bude obec postihovat všechny majitele psù, kteøí
svévolnì nechávají volnì pobíhat bez dozoru své psy po veøejném prostranství a zda na
základì 1 fotografie bude postižen, jak uvádí paní Kumstátová, jenom jeden obèan a
ostatní se smìjí, že jim tento pøestupek prošel bez povšimnutí. Mùžeme paní Rùženu
Kumstátovou ujistit, že vyhláška se vztahuje na všechny. Je však nutno najít odvahu a
oznámit tyto pøestupky na obecním úøadu a zároveò rozlišit, zda se jedná o náhodný útìk
jinak zabezpeèeného psa (což nìkteøí pejskové èiní z radosti, probìhnou svùj rajon a vrátí
se), nebo soustavného vìdomého a úmyslného porušování vyhlášky ze strany majitele
psa.
Dìkujeme za pøíspìvek manželùm Šeflerovým ze Žaboklik (viz.dopisy redakci
) a paní Jarmile Tomanové za další kvíz pro hádankáøe.
Poznámka: Jsme rádi, že jste s vydáváním zpravodaje spokojeni, o èemž svìdèí
pøíspìvky a pøipomínky zaslané nebo ústnì sdìlené redakci. Bohužel vìtšina pøíspìvkù
pøichází tìsnì pøed redakèní uzávìrkou, která je stanovena tìsnì pøed koncem
stávajícího mìsíce. Pøesto se snažíme, pokud je to ještì možné, zaøadit do zpravodaje
nìkteré aktuelní pøíspìvky i v dobì kdy již probíhá uzávìrka zpravodaje. Pøed uzávìrkou
zpravodaje è. 3 jsem byl informován, že nìkterým domácnostem nebyl doruèen
zpravodaj è. 2. Pokud budete mít zájem o tento zpravodaj, je možno výtisk ještì obdržet
na OÚ. Za toto selhání se redakce zpravodaje omlouvá a uèiníme opatøení, aby se tato
situace již neopakovala.
Pokud zpracováváte pøíspìvky na PC zasílejte je na webovou adresu
jaroslav.kubelik@seznam.cz. Tím nám usnadníte redakèní zpracování i tìch pøíspìvkù,
které nám zašlete tìsnì pøed uzávìrkou nebo v dobì uzávìrky. Dìkujeme.
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav

Usnesení

Usnesení z 5. zasedáníí ZO ze dne 31.3.2011(èásteèný výpis) Zastupitelstvo na svém
zasedání projednalo a schválilo
- vzdání se mandátu èlena Obecního zastupitelstva Obce Nové Sedlo paní Marty
Šimonovské ze zdravotních dùvodù (viz. dopisy redakci )
- složení slibu nového èlena Obecního zastupitelstva Obce Nové Sedlo pana Václava
Hamáèka, náhradníka za KSÈM a schválení jeho èlenství v bytové komisi
- schválení rozpoètu Mikroregionu Žatecko
- vydání zamítavého stanoviska na výstavbu malé vodní elektrárny v Èiòovì
- z dùvodu nezískání dotace na vybudování inženýrských sítí stavebních parcel u høištì v
Novém Sedle zahájit tyto práce z finanèních prostøedkù Obce Nové Sedlo zasíováním 5
stavebních parcel
- projednání stížnosti pana Martina Kotta na zhoršení životního prostøedí v okolí výrobní
firmy pana Eduarda Metlièky „HOLZ Trade“ v Novém Sedle. Zastupitelstvo obce se
vèetnì pana Eduarda Metlièky usneslo, že budou tuto stížnost øešit spoleènì s
Hygienickou stanicí a stavebním úøadem Mìstského úøadu Žatec, pøípadnì dalšími
kompetentními orgány.
- schvaluje prodej nemovitostí èp.5 a èp. 6, v obci Bøežany
pokraèování na stranì 4 Poznámka: Úplné znìní usnesení si lze pøeèíst na úøední vývìsce obce.
Petr Sýkora, starosta obce
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Pro zlepšení konfortu pøi osobní hygienì obyvatel Domu s peèovatelskou službou byly odstranìny ve dvou bytech
koupelnové vany a nahrazeny sprchovými kouty. Vstup do vany je pro nìkteré obyvatele dosti problematický, proto na jejich žádost
dochází k tìmto stavebním úpravám. Rekonstrukci na své náklady provádí Obec Nové Sedlo pracovníky veøejnì prospìšných prací.
Obec Nové Sedlo dùraznì upozoròuje obèany, kteøí øádnì neplatí Obci Nové Sedlo poplatky za vodné a stoèné, odvoz
odpadù, poplatek ze psù, nájemné a další poplatky, že dlužné èástky od jednotlivých neplatièù budou vymáhány soudnì a to
prostøednictvím právního zástupce Obce Nové Sedlo.
Dlužná èástka bude vymáhána soudní exekucí majetku neplatièe. U neplacení nájemného pak ukonèením nájemní smlouvy a
vystìhováním bez nároku na náhradní byt.
Pokud dlužná èástka nebude uhrazena v níže uvedeném termínu, nebo nebude uzavøena písemná dohoda mezi Obcí Nové
Sedlo a dlužníkem o úhradì dlužné èástky splátkovým kalendáøem, bude Obec Nové Sedlo postupovat dle výše uvedených právních
krokù. Lhùta ùhrady byla Obcí Nové Sedlo stanovena od 1.4.2011 do 29.4.2011. U neplatièù, kteøí v této stanovené lhùtì uhradí
veškeré dlužné èástky, pøípadnì uzavøou dohodu o splátkovém kalendáøi, bude upuštìno od vymáhání penále vzniklého nedodržením
pravidelných splátek.
Starosta pan Petr Sýkora vede nadále jednání s Øímskokatolikcou církví, diecézí Litomìøice a farností Podboøany o pøevodu
fary v Novém Sedle do majetku Obce Nové Sedlo s tím, že Obec Nové Sedlo tuto historickou památku z roku 1734 a renovovanou do
dnešní podoby v roce 1922 s dohledem památkového úøadu rekonstruhuje, aniž by byla narušena pùvodní stavba a vnitøní uspoøádání.
Obec, dle vyjádøení starosty, zde plánuje zøídit obecní úøad vèetnì zasedací místnosti, místnosti historie obce a kanceláøe pro
øímskokatolickou církev. Dle pøedbìžných jednáních starosty a zástupcù øímskokatolické církve bude uzavøení této dohody výhodné
pro obì zainteresované strany a to protože øímskokatolická církev nemá finanèní prostøedky na rekonstrukci této historické památky a
nemá ani možnost získat finanèní dotaci od státu.
Starosta obce pozval na spoleèenské posezení všechny obyvatele Domu s peèovatelskou službou. V pøíjemném posezení s
malým obèerstvením prodiskutoval s pøítomnými jak jsou spokojeni s pobytem v DPS a co je potøeba zlepšit v pøístupu obce k
nájemníkùm bytù v DPS. Nájemníci bytù upozornili starostu na stavební závady, které se objevují v ineriérech bytù vèetnì funkènosti
plynových kotlù, poplatkù za revize plynových kotlù, nejasné stanovení poplatkù pøi platbì nájemného apod. Starosta pan Petr Sýkora
ujistil pøítomné, že všechny pøipomínky se bude snažit vyøešit co nejdøíve. V závìru se všichni pøítomní vyjádøili, že toto setkání se
starostou bylo pro všechny pøínosné a ocenili pøístup starosty obce k øešení jejich problémù. Pøejí si, aby se tato setkání konala èastìji
do budoucna se stala pravidlem.
Pro lepší pohodlí obyvatel DPS bude pergola pøed budovou zastínìna rákosovou
rohoží a tím bude vytvoøeno pøíjemné venkovní posezení.
Obec Nové Sedlo v rámci obnovení a ozdravìní zelenì v obci provede pod
dohledem komise pro životní prostøedí nìkteré úpravy vzrostlých stromù, které byly v
pøedchozích letech nevhodnì vysazeny. Dále obec plánuje úpravu stromoví u autobusové
zastávky v ulici Lipová, kde je vysazena lípa na poèest 30. výroèí osvobození
Èeskoslovenska a která je stínìna borovicemi. V neposlední øadì odstranìní tùjí u
památníku pøed školou, který obèané Nového Sedle v roce 1945 odhalili na památku
Obìtem nacismu. Dùkladnou rekonstrukcí a opravou památníku (viz. foto) a výsadbou
kvetoucích rostlin a vhodných okrasných døevin bude dùstojnì obnoveno toto pietní místo.
Foto ze setkání v DPS - J.Kubelík
Oprava památníku z
Obec Nové Sedlo vychází vstøíc
roku 1945
obèanùm našich obcí a zvláštì pak
pracovníky VPP Foto
zahrádkáøùm s tím, že bude jednou za 14
J. Kubelík 30. 03.
dní (a to vždy v pondìlí) pøed svozem
2011
domovního odpadu firmou Likor
bezplatnì odvážet zahradní odpad, mezi
který patøí posekaná
tráva, listí, vìtve z proøezu stromù, okrasných keøù apod. Uvedený odpad uložte pøed svou nemovitost nebo pozemek na místo, kde
bude zajištìn bezproblémový pøíjezd traktoru s pøívìsem a jeho nakládka odpadu. Vìøíme, že i Vám není lhostejný vzhled veøejných
prostranství v obcích a zahradní odpad uložíte u své nemovitosti bezprostøednì pøed dnem svozu.
K odvozu komunálního odpadu se vracíme také v tomto pøíspìvku. Ze stran obèanù se èasto vyskytují pøipomínky, že odvoz
velkoobjemových kontejnerù rozmístnìných v obcích je nedostateèný a zvláštì kontejnery na papír a plast jsou neustále pøeplnìné.
Vedení obce si tento problém uvìdomuje a bude ho v co nejbližší dobì øešit. Je však na nás všech abychom dodržovali základní
podnímky uložení odpadu. Pøi prùbìžné kontrole naplnìnosti kontejnerù zjišujeme, že ještì velké procento obèanù vloží do
kontejnerù nesešlápnuté pet lahve, nebo v pøípadì papíru rùzné krabice nebo kartonové obaly. Dochází tím v nìkterých pøípadech k
využití kontejnerù pouze z 50 %. Protože Obec Nové Sedlo nemá zájem tento problém øešit tím, že zvýší poèet kontejnerù a tím platbu
firmì Likor za pronájem, který by se mohl podstatnì projevit pøi platbì od obèanù, projedná starosta pan Petr Sýkora s firmou LIKOR
snížení poètu kontejnerù na sklo (které jsou naplnìny minimálnì) a nahradit je kontejnery na papír a pet lahve.
Dopisy redakci:
Pøedkládáme Vám doslovný pøepis dopisu, který nám zaslali manželé Šeflerovi. Dopis z 15.3.2011 je adresován starostovi Obce Nové
Sedlo panu Petru Sýkorovi.
Vìc: podìkování
Prostøednictvím Novosedlského zpravodaje chceme podìkovat starostovi Sýkorovi a zamìstnancùm za poskytnutí materiálu i fyzické
pomoci pøi povodni 14.1.2011 v Žaboklikách. Dále moc dìkujeme celým rodinám Šefèíkových a Kovandových pøi vyklízení
zatopených prostor, ubytováním a uschováním ostatního majetku. Ještì jednou dìkujeme a jsme rádi, že máme kolem sebe takové
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sousedy a pøátele.
Šeflerovi Žabokliky. Doslovný opis dopisu, Jaroslav Kubelík

Zastupitelstvu OÚ v Novém Sedle
Žádám o zrušení mého mandátu v zastupitelstvu oÚ Nové Sedlo. Podávám rezignaci ke dni 1. Bøeznu 2011 za
zdravotních dùvodù. Moc se omlouvám volièùm, kteøí mi dali své hlasy a já jim za nì dìkuji. Prosím OÚ o zveøejnìní
žádosti ve Zpravodaji obce.
Dìkuji Šimanovská M

Historie obce Nové Sedlo
Pøi zveøejnìní první èásti historie obce Nového Sedla v minulém zpravodaji byla uvedena fotografie èásti dnešní Hlavní ulice
v Novém Sedle z roku 1930. Dostalo se mi oprávnìných výtek, zvláštì od mladé generace, že jsem podrobnìji nepopsal, o kterou èást
ulice se jedná. Za toto mé opomenutí se omlouvám a v tomto zpravodaji zveøejòujme fotografie, jak probíhala pøemìna této èásti ulice
až do dnešní podoby

Chronologický pøehled historie obce Nové Sedlo 2 èást.
1904-1924 Øídící uèitel Antonín Weiss
1905
Faráø Ignác Gõhlert až do 1911
1906
Karel Schaffer se stává pøedstaveným až do 1918
1907
První volby do snìmovny poslancù s všeobecným volebním právem. V užší volbì zvolen dr. Jan Damm s Josefem Learthem
1908
Druhé hloubkové položení tratì u Liboèan
1911
Nové Sedlo pøidìleno poštovnímu úøadu Žabokliky
1911
Regulace Ohøe parlamentní volby, nový dìlnický byt è. 47
1912
Nový faráø Antonín Schindler nové varhany pøestavba fary
1913
Založení okrasného spolku
1914
Park pøed farou renovace kostelní støechy, 1.8.vlastní poštovní úøad, poèátek svìtové války, mobilizace, první zranìní, prvá
váleèná pùjèka
1915
kvìten zavedení lístkù na chléb, velký jásot nad vítìzstvím
1916
Obilní rekvizice 31. 10. Odevzdání nejvìtšího zvonu
1917
Artur Wussin 4.1. +, dr. Jan Damm 17.8. +, odevzdání i druhého zvonu, krutá zima
1918
Veliká bída, rozmach podloudných obchodù a lichvy, zhroucení, Èeskoslovenská rep., vojenská rada, rekvizice, ustavení
politických stran
1919
15. Èervna: první volby do obecní správy podle nového volebního øádu, 15 zástupcù:10 sociálních demokratù, 5 Svazu
rolníkù, Emil Brõck, starosta obce až do listopadu, pak Sigmund Gõhringer až do 923, razítkování bankovek, popisné archy váleèných
pùjèek, cenných papírù, vkladních knížek, 1. Kvìten: všeobecný svátek, velký prùvod pracujících do Žatce
1920
Velké vloupání do kostela první parlamentní volby, zøízení obecní knihovny.
1921
Volba místní školní rady podle nového zákona Rudolf Prokesch, Alex Winkler, Josef Lauman, Josef Rösch.
Velká náborová akce na Kadaòskou elektrárnu (Kadaòské elektrické podniky), bez výsledku, sèítání lidu: 625 obyvatel 525 Nìmcù,
60 Èechù, biømování, zatèení obecního strážníka, volba faráøe Antonína Schindlera jako zapisovatele a úètovníka Josefa Jugla jako
obecního sluhu, zaøízení jedné obecní kanceláøe, èásteèné mobilizování.
1922
Volba obecního pokladníka: Josef Richter (14) až do 1927, výmìna pozemku s panstvím: pozemek (Gp) 560 proti pozemku
(Gp) 124 a osazení bøízami, projekt vodovodního øádu, požár na faøe volba mysliveckého výboru
1923
Prodej majetku J. Koláøovi èeská škola posvìcení zvonu, obecní volby: Josef Rosenkanz, pøedseda až do roku 1925, 9
sociálních demokratù, 5 volební spoleèenství, 1 Èech, 25. Prosince velká snìhová bouøe, dlouhotrvající zima
1924
Dobudování døívìjší kotelny, obnovení støechy na domì è. 28
1925
Volba obecní školní rady: Josef Richter (14), Josef Phillip, Rudolf Prokesch, Josef Baumann veliké sucho, vysychání
pramenù, studní váleèný pomník nový øídící uèitel: Gustav Kõnig pøechodné rozpuštìní 2. Tøídy rezignace Josefa Rosenkranze
Albín Pelschauer pøedseda až do 1929 parlamentní volby
1926
Vodosprávní komise v Chudeøínì rozdìlení pùdy v Chudeøínì smrtelné železnièní neštìstí-Jan Koláø opravil poškozenou
hráz Ohøe, zavedení radia (rozhlasu)
1927
Odevzdání první splátky na nárùst majetku a její použití na kanalizaci, výstavbu rybníka, umrlèí komory, splátka dluhù za
váleèné pùjèky domu è. 28 snížení obecních a školních nákladù. Poèátek stavební akce na Šmídeherku, doplnìní územního plánu,
obecní volby: 6 sociálních demokratù, 4 místní spolky, 3 Èeši, 2 Svaz rolníkù, pøedseda Albín Pelschauer
1928
2. Splátka na nárùst majetku, další kanalizace, škola zkouška jedné elektrifikace, velká stavební èinnost è. 83 92, propad cen
za chmel (1.700,- Kè) zøízení pekaøství (è. 81) obecní a zemské volby, volba mysliveckého (honebního) výboru
1929
Krutá zima -33°, mnoho snìhu, pozdní jaro 2x volba obecní školní rady: Rudolf Prokesch, Josef Philippp, František Lang,
Jan Chrstoš, zavedení telefonu, rezignace pøedsedy obce Albína Peschauera následník Zigmund Gõhringer Parlamentní volby
pøeložení mlýnské cesty, pokles cen za chmel, poèátek hospodáøské krize, nezamìstnanost,
1930
Ztráta mandátu pøedsedy obce Zigmunda Gõhringera Karel Phillipp jako místopøedseda (zástupce pøedsedy) vede záležitosti
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až k novým volbám 1931, nové stanovy hasièského sboru biømování smrtelný úraz na dráze (nádraží) sèítání zemìdìlských a
živnostenských provozoven ovocných stromù obyvatel stavba èeské školy
1931
Otevøení èeské školy obecní volby: 5 sociálních demokratù, 4 svaz rolníkù, 4 Èeši 2 nìmecké lidové sdružení a Josef Achtner
pøedseda školní rozhlas, prodej majetku ing. Dr. Vladislavu Sýkorovi další kanalizace
1932
Pøedseda Rudolf Prokesch se vzdává funkce místního školního rady místo nìho Gustav Kõnig, výjimeènì dlouhé sucho
nedostatek vody potom bohaté srážky
Byli jste seznámeni s èasovou tabulkou místních dìjin až do roku 1932. Od té doby bohužel nemáme zatím žádný záznam.
Od roku 1945 vedl obecní kroniku øídící místní školy pan Antonín Nikrle. Kroniku vedl až do 60 let minulého století. Bohužel
tato kronika není k nalezení a lze jen vìøit, že se nìjakou šastnou náhodou najde. Od poèátku 80 let minulého století vedla
kroniku paní Vlasta Dostálová do roku 1992. Od roku 1997 vede obecní kroniku pan Jaroslav Kubelík.
Chronologický pøehled místních dìjin obce Nové Sedlo je podrobnì rozepsán v další písemné èásti kroniky, která èítá 210
stránek formátu A 4. Zveøejnìní všech stránek ve zpravodaji a na vébových stránkách obce co do rozsahu zatím není možný
Pro zájemce, kteøí mají opravdový zájem seznámit se s knižním vydáním kroniky, doporuèujeme navštívit místní knihovnu,
kde je možno si celou kroniku prostudovat a pøeèíst. Vázaná kronika není zaøazena do bìžného výpùjèního fondu, proto ji není
možno odnést mimo prostor knihovny. Pøipravujeme však pøevedení kroniky do elektronické podoby na CD, aby se zájemci o
historii a nejen Nového Sedla, ale i ostatních obcí mìli možnost seznámit se s historií všech obcí v našem regionu
Pøipravuje se stálá výstava archivních dokumentù a fotografií v místnosti Historie v DPS, kde budete mít možnost blíže se
seznámit s archivními dokumenty.
Od pøíštího èísla zaèneme zveøejòovat dostupné historické a dokumentární materiály dle jednotlivých obcí. Bohužel
ani v jedné z obcí Bøežany, Èíòov, Žabokliky a Sedèice se nedochovala nebo nebyla vedena obecní kronika. Proto údaje
èerpáme z rùzných zdrojù.

Sloupek Starosty
pokraèování za strany 1

otázka è. 2 stížnosti na firmu
HOLZ Trade (døíve Døevobal)…
Odpovìï - Po prostudování všech
dostupných informací musím konstatovat,
že tyto problémy s døevovýrobou by
nenastaly a naši spoluobèané by nebyli
vystaveni zhoršenému životnímu prostøedí
(hluènost, prašnost apod.), kdyby bývalé
vedení obce nevydalo souhlas s touto
výrobou v rozporu se schváleným územním
plánem a obecnì závaznou vyhláškou
è.2/2000, kde tento prostor bývalé sušárny
je urèen pro bytovou a obèanskou
vybavenost.
V pøíštím èísle Vás budeme
informovat o dalším vývoji jak k výstavbì
inž. sítí, tak i o situaci s døevovýrobou.
Bývalý starosta p. Koøenský byl pozván na
5. zasedání zastupitelstva, aby nám blíže
objasnil situaci k výše uvedeným
skuteènostem, ale omluvil svoji neúèast z
dùvodu nemoci.
Petr Sýkora, starosta obce

Finanèní gramotnost - kapesné
Školním vzdìlávacím programem probíhá výuka finanèní gramotnosti.
Vzdìlávání se pøizpùsobuje vìkovým zvláštnostem dìtí, tudíž vìku žákù 1. až 5. roèníku.
Dìti mají povìdomí o tom, na co rodièe peníze potøebují, také zpravidla vìdí, kolik penìz
mají a za co je utratí. Dávám na zváženou každému rodièi, zda by bylo vhodné dávat
dìtem kapesné - peníze, se kterými bude dítì hospodaøit a bude se tak uèit poznávat
hodnotu penìz, bude samo rozhodovat, za co "své" peníze utratí nebo si je bude šetøit.
Mnohé dìti v tomto smyslu neuvažují. Dostanou peníze k narozeninám, svátku, od
babièek , jen tak, ..... okamžitì je vìtšina utratí, koupí si "dobrùtky", ....
Ve vzdìlávání o finanèní gramotnosti jde o to, aby si dìti uvìdomily, že je
zapotøebí s penìzi hospodaøit a zbyteènì je neutrácet. Jde o to, aby dìti umìly o
penìzích pøemýšlet. K takovému pøemýšlení o penìzích, by mohlo být právì kapesné,
které dítì bude pravidelnì dostávat, nejlépe na zaèátku každého týdne. Kapesné by se
mìlo skládat z pevné èástky (napøíklad 20-30,- Kè), vyplacené v pravidelném termínu,
ale s možností si k nìmu ještì další èástku pøivydìlat. Tyto peníze "navíc" by se ale
nemìly dávat za samozøejmosti, jako je napøíklad pravidelný úklid pokoje, hygiena,
pomoc pøi nákupech, ale za nìjaké mimoøádné výkony èi velmi dobrý prospìch. O útratì
kapesného by rodièe mìli vìdìt. Když dítì kapesné bez vìtšího rozmyslu èi dùvodu
utratí, mohlo by se stát, že bude požadovat dodateèné dofinancování svých potøeb. Je na
zvážení zda dofinancovat nebo ne a pouèit o tom, že peníze byly utraceny tøeba zbyteènì.
Dítì musí poèítat, že napøíklad výrazné zhoršení prospìchu, bez objektivního dùvodu,
mùže vést k omezení finanèní podpory.
Závìrem: dìti mají dostávat kapesné, nauèí se totiž nejen utrácet, ale následnì,
shodu je se vìtšina expertù, se uèí poznávat hodnotu penìz a hospodaøit s nimi, dìlat si
finanèní plán, chápat význam úspor.
Mùže se stát, že nìkdo bude na tento èlánek reagovat tak, že rodina má co dìlat,
aby vyžila, .... a ne dávat dìtem kapesné! Mùže se stát i to, že si rodièe pomyslí, co mi je
do toho, za co si dìti peníze utratí! Vnímavý ètenáø jistì pochopí, o jakou problematiku
jde.
Mgr. D. Milsimerová, øeditelka školy

Jubilea
Jubilea v mìsíci dubnu 2011
V tomto období oslaví svá životní
jubileum: Paní Jarmila Janouchová z
Nového Sedla
Petr Sýkora, starosta obce
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Obyvatelé v obci

Škola a školka

Pøehled o pohybu a poètu obyvatel v Obci
Nové Sedlo za rok 2010

Informace Základní a Mateøské školy Nové
Sedlo -Duben 2011

Celkový poèet obyvatel k 31. 12. 2010
568
Z toho v obci: Bøežany 42, Èíòov 9, Chudeøín 10,
Sedèice 125, Žabokliky 35 obyvatel
Nové Sedlo celkem 347 obyvatel: Farní
33, Hlavní 164, Hùrecká 67, Kadaòská 2, Krátká
15, Lípová 17,
Luèní 15, Nádraží Žabokliky 5, Pøíkrá 1, Sadová
16, Slepá 3, Zahradní 9.
Do Obce Nové Sedlo se pøistìhovalo
celkem 32 obèanù:
Z toho do Bøežan 0, Èíòova 1, Chudeøína 2, Sedèic
8, Žaboklik 4 a Nového Sedla 17 obyvatel.
Z Obce Nové Sedlo se odstìhovalo 21
obèanù. Z Nového Sedla 17, ze Sedèic 4 obèané.
Poèet obyvatel všech obcí dle vìkových
kategorií: dospìl 450 z toho 229 mužù a 221 žen
Dìti od 15 do 18 let: 18 z toho 9 chlapcù
a 9 dívek Dìtí do 15 let dle jednotlivých obcí:
celkem 98 z toho 45 chlapcù a 53 dívek
Dìti 6 až 7 let 14 Dìti do 3 let 34
Prùmìrný vìk obyvatel Obce Nové
Sedlo je 37,96 %
V roce2010 se v Obci Nové Sedlo
narodilo 10 dìtí. V Novém Sedle 9 a v obci Sedèice
1 novorozenec.
V roce 2010 zemøelo v našich obcích
celkem 6 obèanù a to z obce Nové Sedlo

1.4. Veèer s Ardersenem od 18.00 do 21.00 (ètení
pohádek H. CH. Andersena a jiných pohádek,
obèerstvení)
4- 8. 4. Týden První pomoci 8.4. Soutìž První pomoci
7.4. Den vzdìlanosti ZŠ beseda Èím budu, Svìtový
den zdraví ZŠ a MŠ: v 10.00 turistický pochod do
Bøežan pro dìti, žáky, rodièe a veøejnost.
8.4. Svìtový den Romù beseda a vzdìlávací akce pro
dìti, rodièe a veøejnost od 14,00 s obèerstvením
10. 4. nedìle Vynášení Morany 1. roèník od 15.00 (na
5. nedìli postní tzv. Smrtnou pøipravujeme
znovuoživení nejstaršího jarního obøadu Vynášení
Morany) akce pro dìti a VEØEJNOST na zahradì
školy s opékáním špekáèkù
12.4. Vzdìlávací program Krtek MŠ a ZŠ od 14,30,
pojïme se podívat pod nohy, v pùdì žije mnoho
zvíøátek, jedním z nich je krtek
13.4.Vernisáž výstavy Planeta Zemì od 15.00
(výstava od 13.4 do 27.4.) + výstava Velikonoce,
zveme rodièe a veøejnost.
19.4. Velikonoèní výtvarná dílna + výstava
velikonoèní trávník ZŠ a MŠ od 14.00
20.4. Výlet Archeologický skanzen a muzeum
Bøezno u Loun MŠ a ZŠ + rodièe
26.4. Èarodìjnická výtvarná dílna MŠ a ZŠ od 14.00
28.4. Vernisáž výstavy Èeská republika mùj domov
(28. 4. 11. 5.), zveme rodièe a veøejnost
29.4. Ukázková hodina pro rodièe a veøejnost;
matematika - finanèní gramotnost.

Pøipravili: Jaroslav Kubelík a Helena Filipová,
úèetní obce

Morana
ZŠ a MŠ Nové Sedlo poøádá
Vynášení Morany 1. roèník
10. dubna 2011
Oživení tradice nejstaršího jarního
obøadu na 5. nedìli postní tzv.
Smrtnou
Hlavní motiv oslavy: Vynáší se
smrt symbolizována loutkou, aby
se mohlo pøinést jaro
symbolizované zeleným stromkem.
Vítáni jsou všichni bez rozdílu vìku.
Morana bude vynesena z obce a po té bude po
zásluze utopena v potoce.
Program:
Prùvod obcí s loutkou Morany v 15.00
hod. od školy, návrat ke škole, prùvod na
zahradu za školou, utopení Morany v potoce za
zahradou, zdobení zeleného stromku a vìtvièek
barevnými pentlemi a vyfouklými vajíèky
symbolem plodnosti a jara, úèastníci si sami
nazdobí vìtvièky pøipravenými pentlemi,
prùvod všech úèastníkù zpìt na zahradu pøed
školou, hudba, obèerstvení, velikonoèní trh
školy, opékání špekáèkù (jedna porce 10,- Kè:
špekáèek, chléb, hoøèice, tácek) dìti a žáci školy
zdarma.
Bubínky, øehtaèky a jiné náležitosti jsou
vítány!!!
www.skolicka-nove-sedlo.webnode.cz

Sport

Informace Tìlovýchovné jednoty Nové Sedlo
Fotbalový oddíl TJ Nové Sedlo zahájil jarní kolo soutìže 26.3., ve kterém podlehl tým Nového Sedla oddílu kopané Sokol Holedeè 0:2.
Vìøíme, že hráèe našeho týmu tento úvodní zápas lidovì øeèeno nerozhodí a bude pokraèovat k co nejlepšímu umístìní v jarním kole. K tomu jistì
hodnì pøispìje naše úèast a hlavnì povzbuzování na utkáních našeho klubu.
K tomu Vám pøedkládáme termíny zápasù oddílu kopané TJ Nové Sedlo na mìsíc duben.
2. 4. od 16.30 hod FK Èeradice TJ Nové Sedlo výjezdní utkání
9. 4. od 16,30 hod. TJ Nové Sedlo Spartak Luèenec
høištì N. Sedlo
16. 4. od 17.00hod. FK Vroubek TJ Nové Sedlo výjezdní utkání
23. 4. od 17,00 hod. TJ Nové Sedlo FK Hlubany høištì Nové Sedlo
30,4, od 17,00 hod. Sokol Nepomyšl TJ Nové Sedlo
výjezdní utkání
Termíny zápasù pøevzal z webových stránek TJ Nové Sedlo Jaroslav Kubelík
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Kam za kulturou
Chrám chmele a piva Žatec
Turistický areál Chrám Chmele a Piva a Chmelaøské muzeum v Žatci zahajují spoleènì turistickou sezónu roku 2011.
Všechny turistické atrakce tohoto novì vybudovaného areálu budou plnì pøístupné od 1. dubna 30. øíjna, úterý nedìle, 10.30 17.00 hodin.
Restaurant a pivovar U Orloje, jenž je souèástí areálu, bude mít otevøeno dennì od 11.00 22.00 hodin.
Pøijïte se pobavit a naèerpat informace o chmelu a pivu. Prohlídky jsou vhodné pro všechny generace. Chmel a pivo ze Žatce jsou symboly
reprezentující po generace drahokamy èeské gastronomie. Pro více informací a rezervace navštivte www.chchp.cz a www.muzeum.chmelarstvi.cz.
AKCE V CHRÁMU CHMELE A PIVA V MÌSÍCI DUBNU
1. 4.- Slavnostní zahájení letního provozu CHCHP a otevøení venkovní terasy od 10.30 hodin
14. 4.- Hudební veèer od 18.00 hodin (harmonika, trubka, basa)
24. 25. 4. - Velikonoèní trhy, jarní gastronomické speciality v CHCHP

Mìstské divadlo Žatec
9.4.
12.4.
13.4.
14.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
23.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

18:45
18:00
8:30 10:30
8:30 10:30
15:00
9:00
19:30
10:00 14:00
19:30
18:45
19:30
19:30
19:30
18:45

LE COMTE ORY (Hrabì Ory) (Gioacchino Rossini)
DÌTSKÝ DOMOV 80 LET V ŽATCI
SAXANA DÍVKA NA KOŠTÌTI
GOLEM
O PRAÈLOVÍÈKOVI
OD OPERETY K MUZIKÁLU
MEDICÍNA JE ZÁBAVNÁ VÌDA O SMUTNÝCH VÌCECH, aneb DOKTORSKÉ HISTORKY
KDYŽ JDE KÙZLE OTEVØÍT
PETR REZEK
CAPRICCIO (Richard Strauss)
ROZMARNÝ DUCH
BOHUMIL KLEPL
JAKO THELMA A LOUISE
IL TROVATORE (Trubadúr) (Giuseppe Verdi)

Domovní odpad

Informace o stanovení poplatkù za odvoz domovního
odpadu firmou LIKOR Žatec:
Roèní sazby jsou uvedeny vèetnì DPH

Digitální kino Žatec
1.4. 17:30 / 6.4. 17:30
1.4. 20:00 / 11.4. 20:00
2.4 17:30 / 10.4. 17:30 / 24.4. 17:30
2.4. 20:00 / 6.4. 20:00 / 20.4. .20:00
3.4. . 20:00 / 7.4. 20:00
3.4.. 17:30 / 10.4. 15:00
4.4. 17:30
5.4. 17:30 / 13.4 20:00 /
5.4..20:00 / 11.4. 17:30 / 15.4. 20:00
7.4. 17:30 / 8.4. 20:00 / 16.4. 17:30
8.4. .17:30
10.4. 20:00
14.4. 20:00
15.4.17:30/16.4 .15:00/22.4..17:30
23.4.15:00/24.4. 15:00
16.4. 20:00
17.4. 20:00
18.4. 20:00
24.4. 20:00
22.4. 20:00 / 26.4. 17:30
26.4.. 20:00

TOY STORY 3: PØÍBÌH HRAÈEK
VŠEMOCNÝ
HOP
OBØAD
POUTA (Èeský Lev - nejlepší film 2010)
MÁMA MEZI MARANY 3D
DILEMA
HLAVNÌ NEZÁVAZNÌ
VEM SI MOU DUŠI 3D
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI
AUTOPOHÁDKY
HABERMANNÙV MLÝN
VØISKOT 4
RIO 3D
RIO 3D
AVATAR 3D
ODCHÁZENÍ
JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT
ZDROJOVÝ KÓD
OREL DEVÁTÉ LEGIE
JSEM ÈÍSLO ÈTYØI

Velikost
(objem)
nádoby
60 litrù
80 litrù
110 a 120 l
240 litrù

èetnost svozù cena za rok cena za rok
vlastní
pronajatá
nádoba
nádoba
1x za 14 dnù 1.060,- Kè 1.160 ,- Kè
1x za 14 dnù 1.300,- Kè
1x za 14 dnù 1.550,- Kè
1x za 14 dnù 3.050,- Kè
Kombinovaný 1x za týden
1.970,- Kè
Ceník pytlù na SKO 110 litrù 60,- Kè za
kus 60 litrù 30,- Kè za kus
Kombinovaným svozem se rozumí
vyvážení popelových nádob v období 1. kvìtna až 30.
záøí 1 x za 14 dnù a v období od. 1.øíjna do 30. Dubna 1
x týdnì. Kombinovaný svoz nebude praktikován v
Novém Sedle, kde bude svoz i nadále 1 x za 14 dnù. V
ostatních obcích, kde je pøevážnì lokální vytápení
tuhými palivy bude svoz praktikován dle souhlasu
vìtšiny obèanù a to buï 1 x za 14 dnù nebo 1 x za týden.
To znamená, že bude v okolních obcích zajišován
pouze 1 s uvedených systémù. Další možností je
ukládání smìsného komunálního odpadu do pytlù k
tomu urèených. Pytle je možno zakoupit na Obecním
úøadu Nové Sedlo a v dnen svozu tento pytel vystavit
místo popelnice.

Kvíz
úporný plevel
podzimní jedovatá kvìtina
má jasnì modrá kvítka
královna kvìtin
jako žlutá sluníèka na louce, ale také plevelná
je to také ženské jméno
fialovì vonící keø
Tajenka je první jarní kvìtina
podzimní zahradní kvìtina

Kvíz pøipravila paní Jarmila Tomanová
Povolení MK ÈR E 19892: Vydavatel: Obec Nové Sedlo. Náklad 250 ks. Redakèní rada: Jaroslav Kubelík, Petr Sýkora, kontakt obce Hlavní 27,
Nové Sedlo 438 01 starosta@nové-sedlo.cz, tel. 415 786 113, Tiskne: Akord Chomutov.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku. Za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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