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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 informace o dění v našich obcích.
Nejdříve bych chtěl dětem popřát hezké prázdniny, aby si užily co nejvíce sluníčka, koupání a
načerpaly nových sil. Budeme všichni doufat, že
nás Covid-19 bude "obtěžovat" co nejméně.
Taky bych se chtěl omluvit všem dětem, že
neproběhl v červnu dětský den, snad se nám
podaří akce pro děti uskutečnit na konci prázdnin…akce je v plánu 27.8.2021, před zahájením
nového školního roku.
Průběžně probíhají práce na údržbě zeleně a
různé stavební práce. Trochu bylo zanedbáno
sekání trávy v obci Žabokliky a Sedčice, a to z
důvodu uzávěry komunikace, kde probíhala
rekonstrukce dvou propustků. Ihned po ukončení uzávěry (do 19.7) bude provedena údržba
zeleně. V měsíci červnu se konalo další zasedání
zastupitelstva obce. Zastupitelé odsouhlasili
předložené závěrečné účty obce i ZŠ a MŠ Nové
Sedlo a zprávu z provedeného auditu za rok
2020. V diskusi se přihlásil jeden občan s
dotazem na možnost využití odsouzených na
práci u našich spoluobčanů (na různé stavební
či pomocné práce). Občanovi (ne z naši obce)
bylo vysvětleno, že tato možnost tu existuje již
několik let, kdy je možno za přísných podmínek,
tuto možnost využít. Pokusili jsme se to, výše
uvedenému, podrobně vysvětlit…snad pochopil.
Ještě měl dotaz, zda by odsouzené mohl použít
jako podnikatel-zemědělec, na některé zemědělské práce. Bylo mu doporučeno, aby se s požadavkem obrátil na vedení Věznice. Usnesení ze
zasedání zastupitelstva naleznete na webových
stránkách obce.
Vážení čtenáři, tímto bych Vás chtěl požádat o
Vaše příspěvky do Novosedelského zpravodaje a
podělit se o Vaše připomínky, podněty či stížnostmi i s ostatními spoluobčany.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát
příjemně strávené dny v době dovolených.
Petr Sýkora, starosta

Datum vydání: 19.07.2021

Vážení čtenáři zpravodaje, měsíc červen je za námi a
před námi jsou dva letní měsíce, měsíce prázdnin,
dovolených, cestování. Měsíce, které dnes vnímáme
především jako měsíce odpočinku. Skončil školní rok,
který byl poznamenán covidem a on-line výukou. Dětem,
rodičům i učitelům patří velký dík za jejich nasazení v
uplynulých měsících. Pro všechny to byla složitá situace,
kterou se jim společně podařilo zvládnout.
Konec školy je tady a kdo by se netěšil na dva měsíce
prázdnin? Děti se rozjedou na tábory, k babičkám, na
dovolenou s rodiči. Každopádně prázdniny a dovolené
jsou tu proto, abychom si odpočinuli. Konečně si
můžeme doplnit zásoby energie a sluníčka, poznat nová
místa, nebo si prostě jen na pořádně odpočinout. Takže
krásné prázdniny, milé děti! A ať máte jen takový
program, který se vám líbí.
redakce

Prázdninová akce pro děti...i pro dospělé :-)
Řadu let organizuje v měsíci červnu obec pro děti
sportovní odpoledne - Dětský den. V loňském a letošním
roce ale jeho konání zabránila epidemie Covidu-19. Aby
děti o svůj svátek nepřišly rozhodla se obec uspořádat
akci náhradní. A protože málokteré dítě vyhlíží konec
prázdnin a začátek nového školního roku s radostí
rozhodli jsme se jim návrat do školních lavic zpříjemnit.
Pokud to epidemiologická situace dovolí proběhne
poslední pátek v měsíci srpnu na hřišti TJ v Novém Sedle
Novosedelské rozloučení s prázdninami.
redakce
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Výstavba v Novém Sedle
Tvář Nového Sedla se postupně mění. Několik let zde probíhá výstavba nových rodinných domků, některé
jsou zkolaudované, jiné před dokončením. Vznikly dvě nové ulice Polní a U hřiště. Obě tyto lokality se
začínají pomalu měnit, majitelé domků si upravují okolí, budují zahrady. Abyste mohli porovnat, jak
vypadalo Nové Sedlo v roce 2011 a jak vypadá v současnosti přinášíme vám letecké snímky obce.
redakce

rok 2011

rok 2021
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USNESENÍ
z 5. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 23.06.2021
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo rozhodlo a schvaluje:
-

Prodej pozemku p.č. 31/3 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 104 m2 (4 160,- Kč)
Odložení prodeje části pozemku p.č. 344/2 v k.ú. Břežany u Žatce
Poskytnutí fin. příspěvku ve výši 2 000,- Kč na nákup sportovního vybavení a 3 000,- Kč na
ukončení rybářské sezóny Českému rybářskému svazu z.s., MO Žatec
Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA Systém, a.s.
Povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ – ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Směrnici č. 1/2021 ZO Nové Sedlo o provozování kamerového systému
Poskytnutí fin. příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů
Louny ve výši 2 000,- Kč
Závěrečný účet Obce Nové Sedlo za rok 2020 - bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Nové Sedlo za rok 2020 - bez výhrad
Účetní závěrku Obce Nové Sedlo za rok 2020 – bez výhrad
Úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku ZŠ a MŠ Nové Sedlo na rok 2021
Prominutí nájemného v době nouzového stavu do 31.5.2021 – Hostinec Nové Sedlo

Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo bere na vědomí:
-

Kontrolu usnesení z minulých zastupitelstev
Darovací smlouvu s DENYS NV, odštěpný závod o poskytnutí peněžitého daru ve výši
150 000,- Kč na rekonstrukci VO v obci Číňov
Pozn.: s úplným znění se můžete seznámit na úřední desce.

ŽIVOT S WORKOHOLIKEM:
Práce na prvním místě
Práce je z mnoha důvodů poměrně důležitou součástí
života každého z nás. Je zdrojem ekonomické jistoty, dává
naším dnů řád a pro některé je jejich povolání také zdrojem
radosti a potěšení. Jsou také lidé, kteří své práci dávají
naprosté maximum. Pracovní zápal je nabíjí energií a jejich
zaměstnání stojí na pomyslném žebříčku hodnot a priorit na
samém vrcholu. Vše ostatní jde u těchto lidí stranou. Práce je
středobodem jejich života. Řeč je o workoholicích – lidech,
kteří jsou na své práci doslova závislí. Jak je poznat? A jaký je
život s nimi?

Máte doma workoholika?
Za workoholika je laicky mnohdy označován každý, kdo má rád svou práci a tráví v ní mnoho času. Workoholismus je
ale doslova označením pro závislost na práci. Pro workoholiky je práce typicky jejich jediným důležitým tématem.
Celý jejich život se točí právě kolem práce a zdá se, jako by pro ně nic jako pracovní doba neexistovala. Pracují zkrátka
neustále. Od rána do večera, práci si často nosí také domů. Všechny koníčky a zájmy postupně ustupují do pozadí, až
pro ně nakonec v životě workoholika nezbude žádné místo. Stejně tak se pomalu vytrácejí také přátelské vztahy. Trpí
samozřejmě i partner a rodina.

Život s workoholikem
Život s workoholikem je náročný. Navenek se všechno zdá být dokonalé – krásný dům s bazénem, udržovaná
zahrada, děti pobíhající na verandě. Jenže za tím vším se skrývá absence jednoho z partnerů. Obvykle se jedná ®
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o muže, ale není to pravidlem. Workoholismus se nevyhýbá ani ženám.
Wokoholik veškerý svůj čas tráví v práci, často se obhajuje větami jako „Podívej, jak se máme dobře, kdybych do
práce nechodil, tak si takhle nežijeme!“ „Vždyť já to přece dělám pro rodinu!“ „Teď to ještě musíme vydržet a pak už se
budem jenom válet!“ Z těchto vět se ale časem stávají fráze, na které je druhý partner alergický. Partnerský vztah
chřadne a rodinný život je značně narušen.
Máte-li po svém boku workoholika téměř nikdy ho neuvidíte odpočívat. Zkrátka to neumí. Pokud už tedy vyrazíte
na rodinnou dovolenou, často si s sebou veze také notebook, aby mohl pracovat. Poklidná rodinná dovolená se tak brzy
plní hádkami a konflikty…

Jak z toho ven?
Pravidla a hranice: Nastavte společně nějaké hranice a pravidla. Workoholik možná nebude spontánně schopen
vymýšlet program pro rodinu na víkend, ale bude-li mít něco přesně časově naplánováno, je zde větší možnost, že se
zapojí.
Hledání kompromisů: Obrňte se trpělivostí. Hodnoty a priority workoholika se dost pravděpodobně liší od těch
vašich. Abyste ve vztahu a rodinném životě byli spokojení oba, je potřeba najít nějaký kompromis. Pokud se
kompromis najít nedaří, případně pokud workoholik vztahy zachránit či posílit nechce, je na místě také uvažovat
uvažovat o tom, co vám vlastně vztah s ním přináší a zda v něm chcete pokračovat.
Řešte problém včas: Workoholikem se člověk nestane přes noc. Můžete pozorovat, jak postupně začíná v práci
trávit víc a víc času a jak pomalu rezignuje na koníčky a ruší s vámi domluvené plány. Pokud se vám to nelíbí, řešte
situaci, co nejdříve. Dejte najevo, jak se cítíte a co přesně vám vadí.
PhDr. Michaela Miechová

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

HISTORIE
V dubnovém Novosedelském zpravodaji jsme
vás seznámili s událostmi, které se v našich obcích
staly před sto lety. Dnes vám přinášíme události z
doby před devadesáti lety.

·

Stalo se před devadesáti lety
NOVÉ SEDLO
· Byl založen Německý sportovní spolek,
prvním předsedu byl zvolen Sigmund
Gőhringer.
· V červnu 1931 byla na velkém shromáždění
českého obyvatelstva z celého okolí slavnostně otevřena moderní budova nové české
školy.
· 27.9.1931 se konaly obecní volby, ve kterých
Sociální demokracie získala 131 hlasů (5
mandátů), Svaz polnohospodářů 104 hlasů (4
mandáty), Něm. voleb. společen. 49 hlasů (2
mandáty), Česká voleb. společnost 86 hlasů
(4 mandáty). Registrovaných voličů bylo
394, počet platných odevzdaných hlasů 370.
Zastupitelstvo se skládalo z 15 členů, kteří
byli voleni ze všech obyvatel od 21 let, bez
rozdílu pohlaví a majetku na dobu 4 let na
základě poměrného volebního práva. Při
svém ustavování zvolilo zastupitelstvo
obecní radu, sestávající z předsedy, jeho
zástupce a tří obecních radních. Tato obecní
rada vedla záležitosti obce a rozhodovala o
věcech, které nepříslušely zastupitelstvu.
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Předsedou byl zvolen Josef Achtner. Zastupitelstvo zvolilo také nového obecního
pokladníka Gustava Richtera.
Dr. Florian Kolář prodal své majetky v Novém Sedle, Chudeříně a Hůrkách generálnímu řediteli pražského železářského
průmyslu Ing. Dr. Vladislavu Sýkorovi.
Dle záznamů farního úřadu v roce 1931
zemřelo v Novém Sedle a Chudeříně 10
občanů, z toho 4 děti a 6 dospělých.
SEDČICE
29. června 1931 se zúčastnila škola v
Sedčicích na dvou ozdobených vozech
slavnostního otevření nové české školy v
Novém Sedle.
Během prázdnin bylo přistoupeno k přestavbě
a opravě školní budovy čp. 27 v Sedčicích.
Plány vypracoval architekt – stavitel Jíra z
Podbořan. Stavbou byla pověřena firma J. a
W. Gierbisch ze Žatce a dozorem na stavbě
vrchní stavební rada okresního úřadu Smolík.
Stavba měla být dokončena během prázdnin.
Během stavby se však objevily potíže a
oprava byla ukončena až 15. října 1931.
Obecních voleb se zúčastnily dvě volebních
uskupení. První tvořili Češi a němečtí
agrárníci a druhou němečtí sociální demokraté. Počet mandátů získaly obě uskupení
stejný. Starostou obce byl zvolen Čech p.
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·
·

Otakar Plavec, správce velkostatku.
ŽABOKLIKY
Obecní volby v Žaboklikách vyhrálo volební
uskupení Češi a němečtí demokraté nad

německými nacionály. Starostou obce byl
zvolen Čech p. Josef Rychetský, pošmistr.
Vl. Kubelíková, kronikářka obce

INZERCE
Prodáváte dům, zahradu, byt.....či jiné? Využijte možnosti bezplatné
inzerce v Novosedelském zpravodaji!
Své inzerce zasílejte na e-mail: obec@nove-sedlo.cz
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