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V

ážení spoluobčané, s menším
zpožděním, za což se Vám omlouváme, se k Vám opět dostává další
číslo Novosedelského zpravodaje, ve
kterém Vám přinášíme řadu informací o
dění z našich obcích.
Konečně snad už nastává doba, kdy se
situace ohledně nákazy Covid-19 začíná
zlepšovat. Ubývají různá vládní restriktivní opatření, a tak je možné, že léto
prožijeme bez těchto opatření a budeme si
moc plně užívat léto, děti prázdniny a
dovolené, ať už v cizině nebo doma v
Čechách. Jak nám bylo věznicí přislíbeno, již v polovině května jsme dostali
pracovní posilu z řad odsouzených. Tento
počet budeme postupně, dle potřeb obce,
navyšovat.
V měsíci květnu proběhlo první sekání
trávy na obecních pozemcích a v
současné době již probíhá druhé kolo
sekání včetně svozu bioodpadu od našich
spoluobčanů. Tato služba, která probíhá
již několik let se plně osvědčila ke
všeobecné spokojenosti občanů stejně tak
i štěpkování větví.
Jak jsme Vás informovali v březnovém
čísle o černé skládce v ulici Slepá u
pohostinství, tak konečně byla odklizená.
S firmou Denys-Metrostav, kteří prováděli výstavbu druhé větve plynovodu bylo
dohodnuto, že obci poskytnou finanční
dar ve výši 150.000,- Kč, který bude použit
na výstavbu nového veřejného osvětlení v
obci Číňov, která byla nejvíce postižena
výstavbou plynovodu.
Tak jako již tradičně bych chtěl tímto
Vás požádat o Vaše příspěvky do Novosedelského zpravodaje a využít tak
možnost seznámit ostatní spoluobčany se
svými postřehy, náměty ale i stížnostmi.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké
slunečné letní dny plné pohody bez
Covidu-19.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje,
měsíc květen byl v letos mnoha
ohledech jiný než ty předcházející. Především to byl nejchladnější květen od vzniku
České republiky. Chladnější
jsme zaznamenali naposledy
před 30 lety v roce 1991.
Pro každého z nás ale tento
měsíc znamená něco jiného.
Nejčastěji bývá květen nazýván
měsícem lásky a zamilovaných.
Druhou květnovou neděli také
slavíme svátek matek. A protože máma je ta, která se o nás
stará celý život, můžeme se na
ni vždy spolehnout a její láska k
dítěti se nepodobá ničemu
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jinému, je tento den skvělou
příležitostí, jak jí poděkovat.
Pro nás všechny je ale letošní
květen spojen především s
rozvolněním, které náš život o
trochu víc přibližuje k předcovidovému normálu. Sice s
omezeními, ale venku už můžeme sundat respirátor, můžeme poslat děti do škol, můžeme
jít nakupovat všechno zboží…
V tomto měsíci se dokonce v
našich obcích neobjevila ani
jedna nákaza covidem. I přes
tyto pozitivní zprávy je však
stále nutná opatrnost. Epidemie
bohužel ještě neskončila.
redakce

INFORMACE z OÚ
ź Z-BOX

samoobslužné výdejní místo Zásilkovny je již v
provozu a plně využíván.
Tímto Vás chceme upozornit, že právě v těchto
místech, posledních pár dní, bohužel dochází k pádu
střešní krytiny na budově čp. 20 (Hostinec).
Kompletní výměna střechy je již v jednání. Žádáme
o zvýšenou pozornost a opatrnost. Děkujeme za
pochopení.
ź KB SmartPay
ź dále Vás informujeme, že od poloviny měsíce

května, kdy byl na podatelně OÚ naistalován
platební terminál KB SmartPay, máte možnost použít
platební kartu.
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Neobtěžujte hlukem své sousedy
Začalo jaro, lidé pracují na
svých zahrádkách nebo opravují
své domy. Ale také se začínají
objevovat stížnosti na nedodržování vyhlášky o regulaci hluku.
Upozorňujeme proto občany na
platnost Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností, která mimo jiné stanoví, že o
sobotách v době od 6:00 do 8:00
hodin a od 20:00 do 22:00 hodin,
o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu po celý
den je každý povinen zdržet se
používání zařízení a přístrojů

způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů,
vrtaček, drtiček větví apod.).
Cílem této obecně závazné vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území obce.
Úplné znění vyhlášky najdete na
webových stránkách obce:
https://www.nove-sedlo.cz/obec/.
Prosíme všechny občany, aby
se vyhláškou řídili a neznepříjemňovali hlukem život obyvatelům ve svém okolí.
redakce

ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
Květen ve školce
Konečně se děti dočkaly a mohly přijít do školky za svými
kamarády v plném počtu. Jelikož se dlouho neviděly, celé dny
dokázaly vyprávět své zážitky. Společně vytvořily čarodějnici a
každý den si ve školce užívaly. Ke Dni matek vyrobily pro maminky
krásná přáníčka, dárečky a naučily se nové básničky. Opět se
potvrdilo, že děti potřebují děti.
Eva Rámešová uč. MŠ
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Nový kříž u kostela
Nalevo od vchodu do kostela Nejsvětější trojice a sv. Václava v
Novém Sedle stál starý jednoduchý
kříž. Bohužel jeho dřevěná část se
zcela rozpadla, proto se obecní úřad
rozhodl ji zcela odstranit a zhotovit
kříž nový, který již byl osazen do
původní kovové patky. Na výrobě
nového dřevěného kříže se podílel
pan T. Kolovrátník, za což mu tímto
děkujeme.
redakce
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Žáci 4. a 5. tříd si na školní zahradě vypleli skleník,
doplnili zeminu, připravili řádky a naseli ředkvičky a hrášek.
Pravidelně se o skleník starají, zalévají a pozorují, jak jim
zelenina pomalu roste. Už se na své „výpěstky“ moc těší.
Mgr. Lenka Riedlová

Proměny firemních benefitů: Firmy myslí na
duševní zdraví svých zaměstnanců
V posledním roce se toho změnilo opravdu hodně.
Domácnosti jsou neustále plné – děti se učí z pokojíčků, rodiče
hledají pracovní místo v obýváku, ložnici i kuchyni. Mnohé
rodinné a partnerské vztahy dostávají v souvislosti s neustálou
přítomností všech členů rodiny pořádně zabrat.
Naše poradna se psychologickému poradenství věnuje už od
roku 2015 a nemohli jsme si nevšimnout, že se potřeby a
starosti lidí právě během posledního roku docela proměňují.
Stále se objevuje mnoho partnerských krizí a problémů,
především, co se komunikace týče, mnohem víc se však také setkáváme s výchovnými problémy, tématem
závislostí, samoty, pracovního vyhoření, stresu a stereotypu.
Nové starosti, nové potřeby a hodnoty
To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku, nyní vnímají jako nutné zlo.
Jeden příklad za všechny – firemní benefit ve formě home office. Kdysi velmi oblíbený, dnes mnohými spíše
trpěný. Pracovní život se s tím osobním prolíná víc než kdy jindy a je proto jasné, že prolínat se budou také
osobní a profesní problémy. To samozřejmě platilo už dříve, určitě si sami vybavíte den, kdy vás v práci
všechno štvalo, nic se nedařilo a po příchodu domů ono naštvání a podrážděnost pokračovaly. A funguje to
samozřejmě i obráceně – pokud vás dlouhodobě něco tíží v osobním životě, chtě nechtě vám tímto směrem
ubíhají myšlenky také v práci. V současné situaci je však tohle všechno tak nějak silnější a viditelnější…
Proměny firemních benefitů
Zaměstnavatelé si toho naštěstí také všimli a postupně na to reagují. Duševní pohoda, zdravý životní styl a
pohyb. Tři oblasti, které nabývají na důležitosti. Firmy proto v poslední době směřují nabídku firemních
benefitů právě tímto směrem. Benefity většina společností neruší, ale upravuje jejich profil. Mnoho starých
benefitů je v současné době vzhledem k restrikcím zcela nevyužitelných, o některé zase momentálně nikdo
moc nestojí (například právě o již zmíněný home office). Větší důraz je kladen na duševní pohodu, a tak do
nabídky firemních benefitů přibyla psychologická péče.
Firemní psycholog
Psycholog přes firmu? To jde? Ano, ale mnoho lidí o této možnosti vůbec netuší. Pokud v poslední době
cítíte, že je toho na vás příliš, zkuste zjistit, zda váš zaměstnavatel v nějaké formě psychologickou péči
zprostředkovává. Možností je hned několik: ve vaší společnosti může být přímo zaměstnán firemní
psycholog nebo zaměstnavatel navázal dohodu s psychologem externě (v praxi to pak vypadá tak, že
psycholog na vaše pracoviště může dojíždět nebo bude mít pro zaměstnance dané firmy vyhrazen ®
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čas ve své ordinaci, případně se s ním můžete spojit online). Častější je však zprostředkování psychologické
péče ve formě firemního benefitu, který pak čerpáte podobně, jak jste byli zvyklí i u jiných benefitů. Pokud
váš zaměstnavatel žádnou z těchto možností nenabízí, máme pro vás ještě jeden tip: v některých
psychologických poradnách můžete uplatnit také benefitní body mnohých benefitních programů.
Nezapomeňte na sebe myslet i vy sami
Nový trend ve firemních benefitech přišel v pravou chvíli, je příjemné vidět, že zaměstnavatelům není
psychická pohoda zaměstnanců lhostejná. Otázkou zůstává, jak a jestli této možnosti zaměstnanci využijí.
Mnozí o ni nevědí, jiní stále váhají. Psychologická péče je v České republice bohužel stále určité tabu a lidé
mají pocit, že si se všemi starostmi musejí poradit sami. Kdo ví, možná právě tohle bude impulsem pro
změnu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

!POZOR!......Změna termínu konání turnaje!
Sobota 31. července 2021!!!
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90. výročí otevření školy v
Novém Sedle
Základní a mateřská škola v
Novém Sedle oslaví 28. června 90
výročí svého založení. Proto vám
chceme přiblížit, jak vypadalo
školství v Novém Sedle v uplynulých letech:
V roce 1737 nechala postavit v
Novém Sedle Marie Kláry von
Pottpusch přízemní školní budovu
pokrytou šindelem. Na stejném
místě, kde stávala tato škola byla v
roce 1878 nákladem 9.048 zlatých
postavena škola nová, která se o tři
roky později stala školou dvoutřídní. Protože v roce 1925 měla
škola malý počet žáků, stala se
přechodně jednotřídkou. Obec v
letech 1927až 1930 nechala
obnovit cihelnou střechu a zřídit
okapy, nakoupila nové lavice,
nástěnné tabule, cvičební nářadí a
učební pomůcky. Ve školní zahradě
nechala vyhloubit studnu a v roce
1931 zavést školní rozhlas. Budovu bývalé německé školy (později
kulturní dům) dnes v obci
nenajdete, byla zbourána.
V roce 1923 byla zřízena česká
menšinová škola. Do školy se
přihlásilo 22 dětí, mezi kterými
bylo hodně německých. Až do
otevření nové školní budovy v roce
1931 byla česká menšinová škola
umístěna v budově školy německé.
V roce 1927 chodilo do školy 40
dětí, proto byla zřízena jako
dvoutřídní. Druhá třída byla
otevřena v dělnickém domě čp. 52,
v roce 1928 přibyla ještě škola
mateřská.
V roce 1930 byla na pozemku u
bývalého správcovského obydlí,
který daroval statkář dr. Kolář,
postavena nová škola čp. 6. Nová
školní budova je jednopatrová, má
odstup od silnice asi 20 až 30 kroků
a na protější straně zahradu. Škola
byla slavnostně otevřena 28.

června 1931. Lidé z okolních obcí
se shromáždili na nádraží v
Žaboklikách, kam přijeli další
hosté. Průvod zahájila selská jízda,
za kterou šla hudba z Hřivic,
zástupci různých korporací a
ostatní účastníci slavnosti. Po
fanfárách z Libuše, slavnostních
projevech a státní hymně se průvod
odebral do Háje, kde oslavy
pokračovaly.
Po obsazení Sudet byly v roce

obecných škol. Škola dostala také
dotace v celkové částce Kč
100.000, - Kč. 31. srpna 1949 byla
pro malý počet žáků škola
uzavřena. Od té doby probíhá
výuka žáků pouze v Národní škole
Nové Sedlo.
Po skončení II. světové války
se začíná vyučovat na Obecné
škole v Novém Sedle v budově
školy z roku 1931. 5. května 1946
byla před školou v Novém Sedle

1939 všechny české školy uzavřeny. Když se do vlasti vrátili se
volyňští Češi a osídlili žatecký
okres, počet obyvatelstva, a hlavně
počet dětí vzrostl tak, že se stalo
aktuální zřízení měšťanské školy.
Proto Místní národní výbor v
Novém Sedle v dohodě s obcemi
Břežany. Číňov, Soběsuky,
Přeskaky, Chbany, Žabokliky,
Sedčice a v Čejkovice o zřízení této
školy zažádal. Během hlavních
prázdnin roku 1947 byla adaptována budova bývalé německé
školy natolik, že měšťanská škola
mohla být 1. září 1947 otevřena,
prozatím jako pobočka III.
Měšťanské školy v Žatci, nám. 28.
října. Lavice zapůjčila újezdní
školní rada v Žatci z vyřazeného
inventáře. Tabule a další vyučovací
pomůcky byly škole postupně
předávány z inventáře okolních

zasazena Lípa svobody. Podle
vzpomínek pamětníků je v
kořenech Lípy svobody uložena
schránka s kopií rodného listu
prvního poválečného občánka
obce Nové Sedlo. V září 1948 byla
budova opatřena novým státním
znakem a nápisem Národní škola.
Do školy docházely děti z
Chudeřína a z nádraží Žabokliky.
Podle počtu dětí byla v následujících letech škola jednotřídní
nebo dvoutřídní. 1. ledna 1961
došlo opět ke změnu názvu školy,
tentokrát na Základní devítiletou
školu 1. – 5. ročník v Novém Sedle.
V roce 2013 byl na průčelí školy
umístěn nový státní znak a nápis
„Česká škola 1931“.
Nové Sedlo je jedna z obcí, kde
se škola i přes některé problémy
udržela. Škola v Novém Sedle je
"moderní vesnickou školou".
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Zachovává ráz vesnické školy
s rodinnou atmosférou a současně
klade důraz na moderní přístupy
ke vzdělávání – třídy základní
školy jsou například vybaveny
interaktivními tabulemi a jinými
moderními pomůckami. Jedná se
o malotřídní školu s pěti postupnými ročníky. Škola má kapacitu
45 žáků a její součástí je základní
škola, mateřská škola, školní
družina a školní kuchyně s
jídelnou, učebny a prostory MŠ
jsou vybaveny klimatizací.
Vl.Kubelíková, kronikářka obce

Pranostika na měsíc ČERVEN:
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde,
jak začne kositi.
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