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Vážení čtenáři zpravodaje, srpen je za námi a s ním
ážení spoluobčané, v dalším čísle
Novosedelského zpravodaje Vám odchází i léto. Nejsmutnější jsou děti. Končí jim dva
přinášíme informace o dění v našich měsíce volnosti, dva měsíce, na které se tolik těšily a které
utekly přímo pekelnou rychlostí. Zkuste si představit, že se
obcích.
Prázdninové letní měsíce jsou již za námi, musíte vrátit do práce po dvouměsíční dovolené, a určitě
letos nebylo tolik slunečných dní jako v pochopíte, jak se vaše děti cítí. Bohužel se nepodařilo
loňském roce, ale děti si určitě dva měsíce uskutečnit rozloučení s létem, které pro děti připravila
prázdnin užily, ať již někde na táboře či s obec. Kvůli nepříznivému počasí musela být akce zrušena.
Léto skončilo, a po létě přichází podzim. Ale ještě
rodiči na dovolené nebo " jen " doma, ale
předtím
přichází se svojí krásou babí léto. Ze svátků si v
jistě si prázdniny všichni užívaly.
Stále doufáme, že nám Covid-19 již dá září připomínáme především svatého Václava, tedy 28.
září. Den, kdy se pravidelně v novosedelském kostele koná
pokoj, ale jak všichni slyšíme, tak v
koncert, na který vás srdečně zveme.
posledních dnech se situace opět začíná
redakce
zhoršovat. Na 28.9.2021 je naplánován
Svatováclavský koncert v kostele v Novém Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Sedle, tak snad se jej podaří uskutečnit.
V pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021 budou
Průběžně se stále provádí údržba zeleně občané vybírat dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14
na obecních pozemcích. Byly zahájeny volebních krajích. Volit může každý občan České
některé stavební práce např.: zhotovení republiky, který dosáhl nejpozději druhého dne voleb věku
nového zastřešení krypty kostela v Žabo- 18 let. Překážkou je zákonem stanovené omezení osobní
klikách, včetně opravy části omítek nad svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení občana
zastřešením krypty, probíhá celková rekon- způsobilosti k právním úkonům. Volič musí ve volební
strukce elektroinstalace, včetně nových místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České
vnitřních omítek v bytě čp. 7 v Břežanech, republiky, pokud chce volit mimo své trvalé bydliště musí
pokračují práce na budování víceúčelového mít i voličský průkaz.
hřiště u budovy ZŠ, nově byly osazeny v
Novém Sedle a Sedčicích měřiče rychlostí,
Informace o počtu a sídle volebních okrsků:
obnovuje se nátěr dřevěných mantinelů na
víceúčelovém hřišti. Nově bylo provedeno
Okrsek číslo 1:
čalounění sedáků na 75 ks židlí ze sálu
Farní čp. 36, Nové Sedlo (budova OÚ Nové Sedlo)
místního pohostinství atd. I na měsíc září je
Voliči obcí: Břežany, Číňov, Chudeřín a Nové Sedlo
naplánována řada různých stavebních akcí v
Okrsek číslo 2:
našich obcích.
Sedčice
čp.
9 (budova knihovny)
Vážení čtenáři, tímto bych Vás chtěl
Voliči obcí: Sedčice a Žabokliky
požádat o Vaše příspěvky do Novosedelského
zpravodaje a podělit se s ostatními spoluInformaci o době konání voleb:
občany o své připomínky, podněty či
stížnostmi.
Na závěr bych Vám chtěl popřát ještě v pátek 08.10.2021 – od 14:00 do 22:00 hodin
hezké slunečné dny plné pohody a dětem klid v sobotu 09.10.2021 – od 08:00 do 14:00 hodin
v novém školním roce.
Petr Sýkora, starosta
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Drtivá většina občanů našich obcí
využívá možnosti třídění odpadu z domácnosti a následného uložení do kontejnerů
na tříděný odpad, kdy zelené kontejnery
slouží pro sklo, modré na papír a žluté na PET
lahve a plasty. Bohužel v obci Číňov, ve
žlutém kontejneru, naleznete řadu dalších
věcí (viz foto) plechovky, zbytky jídel zkrátka
"bordel", který ale nedělají místní občané
nýbrž sezónní zaměstnanci pracující pro podnikajícího zemědělce, který třebaže kolem
kontejneru denně chodí, tak si neumí udělat
pořádek. Raději dělá, že nepořádek nevidí a
nejspíš si říká "však já tady nebydlím, tak ať si
to někdo za mě uklidí". Nejspíše ale
zapomíná, že jeho povinností je mít v místě
provozovny „své“ nádoby na komunální
odpad, a tudíž mít uzavřenou smlouvu s
firmou, která bude zajišťovat odvoz vyprodukovaného odpadu.
Petr Sýkora, starosta

Zahájení provozu knihovny v Novém Sedle

Pečovatelské služby

V pátek 13. března 2020 byla z důvodu
koronavirové pandemie na dobu 18 měsíců uzavřena
knihovna v naší obci. I když knihovny v ostatních
obcích byly otevřeny, bylo rozhodnuto že knihovna v
Novém Sedle provoz nezahájí, protože se nachází v
prostorách Domu s pečovatelskou službou. Čtenáři ale
o svoji četbu nepřišli, protože knihovnice paní Hana
Kovandová všem zájemcům po domluvě knihy vozila
do jejich domovů.
Protože se pandemická situace zlepšila knihovna

Vážení a milí čtenáři, doufejme, že „covidová
doba“ se chýlí ke konci, a proto bych ráda touto
cestou poděkovala zaměstnancům pečovatelské
služby Nové Sedlo – Haně Kovandové a Světlaně
Prokůpkové, za příkladné plnění bezpečnostních a
hygienických opatření v době nouzového stavu i po
něm. Žádný z našich klientů se naštěstí s nemocí
nemusel potýkat, proto lze říci, že tuto nelehkou
dobu jsme úspěšně zvládli.
I tentokrát bych Vás ráda upozornila, že naše
služby nejsou poskytovány pouze v Domě s
pečovatelskou službou, nýbrž i ve Vaší domácnosti.
Neváhejte se proto na nás obrátit pokud už na vše
sami nestačíte, či potřebujete pomoc s péčí o blízkou
osobu.
V Domě s pečovatelskou službou v současné
době disponujeme volným bytem. V případě zájmu o
přidělení bytu se obraťte na OÚ či personál
pečovatelské služby, který vám se vším ochotně
poradí. Kontakty naleznete na webových stránkách
obce pod záložkou pečovatelská služba.
Přeji příjemné prožití zbylých letních dnů.
Bc. Marie Richterová, sociální pracovnice

14. září 2021 zahajuje svůj pravidelný
provoz.
Otevírací doba je každé úterý od 15.30 do
17.00 hodin.
Informace o uzavírce VD Nechranice

Dne 7.9.2021 (úterý), 8.9.2021 (středa), 14.9.2021
(úterý), 15.9.2021 (středa) a 16.9.2021 (čtvrtek), vždy
od 8:00 hodin do 15:00 hodin bude uzavřena
Nechranická hráz v rámci akce týkající se zkoušky
montáže slupic pro pole č. 3, demontáž provizorního
hrazení pole č. 1, provedení pravidelné zkoušky
segmentu č. 2 a montáž provizorního hrazení pole č. 3.
Na mostě přelivového objektu bude umístěn speciální
Poděkování
autojeřáb.
Objízdná trasa je navržena ve směru na Kadaň po
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu
silnicích II. tř. č. 568, 224 a 225. Trasa objížďky: starostovi za velice příjemný průběh, svatební řeč a
odbočení ze silnice č. 568 na hráz VD – Tušimice – dárky při našem svatebním obřadu.
Kadaň ul. Hřbitovní – ul. Rokelská – most přes Ohři –
Rokle – Poláky – Vikletice odbočení na hráz VD –
manželé Miloslava Huttrová a Miroslav Jančík
Chbany.
manželé Zuzana a Miroslav Bajerovi
https://www.chbany.cz/
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Očkování proti COVID-19
Občané, kteří využili nabídky
mobilního očkovacího týmu, mohli ve
středu 18.srpna bez předchozí registrace získat vakcínu proti COVID19. Očkování proběhlo na Obecním
úřadě v Novém Sedle, kde zdravotníci
aplikovali vakcínu 8 zájemcům. Ve
stejný den mobilní tým naočkoval dva
občany v Sedčicích. Očkovalo se
jednorázovou vakcínou Janssen od
firmy Johnson & Johnson, která
chrání stejně dobře jako ostatní
vakcíny. 
redakce

Několik slov o čistotě kolem nás
Úklid našich obcí je časté
téma. Obec umístila odpadkové
koše a kontejnery na tříděný
odpad do všech obcí, zdarma
odváží bioodpad. Přes pravidelné
upozorňování v Novosedelském
zpravodaji někteří občané jako by
si dnes nevážili toho, co mají
okolo sebe. V posledních dnech je
například problém v Číňově.
Sezónní pracovníci zde odhazují
odpad do kontejnerů bez ohledu

na jejich určení. V Sedčicích zase
někdo vyváží bioodpad za místní
„kulturáček“ místo, aby ho nechal
před svým domem, odkud ho
pracovníci obecního úřadu odvezou. Ale i přesto, že někdo
nedokáže dodržovat pravidla, je
potřeba poděkovat těm, kteří jsou
jiní. Které zajímá prostředí, ve
kterém žijí.
redakce

STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?
Stěhování - příležitost pro nové začátky, životní změny, ale také období stresu a nostalgie. Pro
některé je stěhování dlouho očekávaným a plánovaným momentem, pro jiné rodiny naopak
nepříjemnou komplikací. Ať už se stěhujete do vysněného domečku nebo jste nuceni změnit
bydliště kvůli práci či jiným okolnostem, čeká vás nyní poměrně náročné období. Pojďme se
proto podívat na to, jak celý proces stěhování zvládnout bez zbytečného stresu a chaosu.

Pozor stres!
Krabice všude kam se člověk podívá! Máme všechno? Kam jsme vlastně dali to nádobí? Co ještě musíme dobalit?
Kdy přijede auto? Stěhování je spojeno s nikdy nekončící sérií úkolů. Je toho potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit,
nachystat, znovu něco vybalit, protože si dítě nebo partner vzpomenou, že z té zalepené krabice ještě přeci jen něco
potřebují, znovu zabalit, převést, vybalit, vyřídit papíry, zorganizovat ostatní členy domácnosti… Uf! To je pořádná
fuška.
Jak se z toho nezbláznit? Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte si přehledný to do list, ze
kterého můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět, co je už za vámi a co vás teprve čeká. Vaším nejlepším přítelem je
teď plánování. Než tedy celou operaci stěhování spustíte, věnujte dostatečný čas tomu, abyste vše dopředu
naplánovali a zorganizovali. Nezapomeňte si k jednotlivým úkolům přidat taky časovou rezervu. Rozdělte úkoly mezi
všechny členy domácnosti, není potřeba, aby vše bylo jen na vás.

Stěhování a děti
Pro děti může být stěhování velmi náročné. Najednou se loučí se vším, co dosud znali - se svým pokojíčkem,
sousedstvím, kamarády. Je to pro ně velká změna. Ačkoli se teď na stěhování těší a se vším pomáhají, může se stát, že
na ně smutek dolehne později. Mluvte s dětmi o jejich pocitech, ptejte se, na co se těší a čeho se bojí. Přibližte jim, co
nového je čeká. Pokud je to možné, řekněte dětem o stěhování s dostatečným předstihem, aby se na tuto velkou
změnu mohly připravit. Děti budou mít pravděpodobně ke všemu spoustu otázek, snažte se je neodbýt a trpělivě jim
vše vysvětlete.

Stěhování a vztah
Jak už jsme psali na začátku - stěhování může být zdrojem velkého stresu, napětí a chaosu. Takové pocity člověka
snadno vyčerpají. Objevuje se pak podrážděnost i přecitlivělost. Pro partnerský vztah to proto může být velká zkouška.
Na intimitu najednou není čas ani nálada, objevuje se jedna hádka za druhou a konverzace se točí výhradně kolem
toho, co je ještě potřeba udělat nebo zařídit. Snažte se vyhradit si s partnerem alespoň chvilku během dne, kdy na
téma stěhování úplně zapomenete. Mluvte spolu - o tom jak se máte, co vás trápí, štve a co byste od toho druhého
potřebovali. Nezapomínejte také na dostatek spánku a odpočinku, bez toho to zkrátka nepůjde.
Jménem online psychologické poradny Mojra.cz vám do vašich nových začátků přejeme jen to nejlepší.
PhDr. Michaela Miechová
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Žabí obce se opět baví společně
Letošní 19. ročník setkání
žabích obcí se konal 20. 22.8.2021 v Žabni. Zúčastnily se
jej tradičně obce z České , Slovenské a Polské republiky.
V pátek 20.8.2021 jsme přijeli
akorát na večeři, která byla
zajištěna přímo na hřišti, a přišla
všem velmi vhod, všichni jsme se
po roce uvítali a hodili řeč , co se u
každého za ten rok změnilo. Poté
následoval program. Až do 22.
hodiny večerní hrál cimbál FCM
Radegast a dále Nagauč/ Bagoy.
Zpívali jsme a tančili do pozdních
hodin, bylo veselo.
Ráno bylo krásné, slunečné a
my šli na snídani do Restaurace U
Čápů, která byla připravena formou švédských stolů a nechyběla
ani Zelňačka, která šla na dračku.
V 9.15 hodin už na nás čekal
autobus do Ostravy, přímo do

tomu jsme si mohli objednat
speciální kávu či jejich vyhlášený
koňak. Obojí chutnalo skvěle.
Následovala prohlídka továrny,
abychom se seznámili s chodem
firmy a poté jsme obdrželi poukázku se slevou, kterou jsme

Klauni z Balonkova a Akrobatiko
– Cirkus trochu jinak a připraveny
byly také soutěže pro Žabí obce.
První soutěž byla vcelku jednoduchá. Stačilo vylézt po žebříku na
Hasičskou věž na cvičení a na ní
sebrat jednu z osmi ručních pil.
Druhá soutěž spočívala v tom, že
jsme dostali tři
dlouhé, silné větve
a museli jsme je
nařezat ruční pilou,
kterou jsme si vybrali na věži na
cvičení, na tři stejně
velké kusy.
Třetí soutěž byla
trochu kreativnější
:Z kusů větví, co
jsme si nařezali, jsme museli
vyrobit jakýsi vor, což samozřejmě
naše soutěžní družstvo udělalo po
svém a vzniklo z toho umělecké
dílo. Tento vor měl původně plout
na blízké řece, ale jestě štěstí, že v
ní nebylo dost vody. Vor se tedy
naložil na dřevěnou desku s
kolečky a na něj ještě balík
plechovek piva Radegast. Jedna z
dvojic musela na provázku táhnout
onu dřevěnou desku s vorem k
vyznačené čáře, kde čekala druhá
dvojice a musela plechovku po
plechovce přeručkovat na speciálně upravené miniaturní ruční
lanovce . Na konci této lanovky po

použili při nákupu zmíněných
pochoutek, koňaku, ale také
speciálního medu.
Vraceli jsme se většina z
nás s velkými krabicemi (s
nákupem) a jestě se všichni
vyfotili před budovou, ale to
už na nás čekal autobus,
který nás odvezl zpět do
Žabně, do Restaurace U
Čápů, kde byl zanedlouho
podáván oběd. Po obědě
jsme měli siestu, kterou
každý prožíval jinak, někdo
továrny Marlenka, kde jsme měli ji využil k odpočinku, někdo se
zamluvenou exkurzi. Dozvěděli ještě seznamoval s místními
jsme se o této známě firmě účastníky akce, ale občerstvení a k
všechno, co nás zajímalo, jako
třeba, kolik tam mají zaměstnanců, jaké dorty dělají a
které jsou nejvíce žádané, čí je ta
fotografie v logu továrny a po
kom je továrna pojmenována.
Prostě vše nám bylo podáno
velice poutavým způsobem.
Nejdříve jsme byli ve společenské místnosti, kde bylo
promítací plátno a byly nám
promítány obrázky z historie i
současnosti a vůbec zajímavosti
z této oblasti. Přitom nám byly tomu Žabinec (místní pivo), bylo k převezení plechovek si všichni
podávány k ochutnávce pochou- dispozici stále.
členové týmu otevřeli plechovku a
tek různých dortíků a zákusků a k
Na hřišti byl od 15.30 program, vypili pivo.
®
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Legrace bylo dost a dost, nakonec zvítězily naše nové kamarádky
z polské Žabie Woli.
Setkání žabích obcí bylo určené také dětem , ve vedlejším
hasičském hřišti se mohly vydovádět, byly zde Labutě, kolotoče
různých autíček a vláčků, střelba z luku, skákací hrad, cukrová vata
aj.
Letošní setkání Žabích obcí se organizátorům ze Žabně velice
vydařilo, všichni jsme si to užili a chceme poděkovat úplně všem,
neboť tento víkend byl opravdu SUPER !!!
Jo a ještě něco
Letošní krédo znělo :“ ŽÁDNÝ VIR ŽÁBU NEZABIJE, NAŠE TRADICE SILNÉHO PŘÁTELSTVÍ
POKRAČUJE“.

Rozloučení s letní rybářskou sezónou
Dne 21.8.2021 proběhlo dětské rybářské rozloučení s letní rybářskou sezónou v neuvěřitelném klání „O
číňovskou čudlu“ za krásného slunečného počasí s úderem desáté hodiny ranní „závody“ započaly.
Při počtu 17ti rybaříků za povzbuzování mnoha dospělých bylo po dvou hodinách vyřazeno mnoho
„zdařilých kousků“ o celkové délce neuvěřitelných 584 cm.
Ve finále cenu a diplom obdržel každý soutěžící, neboť hlavním cílem bylo se pobavit.
Děkujeme všem sponzorům a organizátorům za hezký sobotní den a doufáme, že v podobném duchu
budeme i nadále pokračovat.
Jan Kohutka

ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
Olympijský běh
Žáci naší školy se zúčastnili školního T-Mobile Olympijského
běhu, který se uskutečnil 8.9.2021, jako oslava olympijských
myšlenek, hodnot, radosti ze sportování a pohybu. Myšlenka běhu
byla, že všichni závodníci z jednotlivých zapojených škol z celé
republiky poběží v jeden den. Cílem bylo pohybem a sportem posílit
imunitu a být tak odolnější vůči různým nemocem. Žáci byli
rozděleni do dvou družstev podle věku. Běželo se v místním lesíku. V
kategorii mladších žáků zvítězil opět jako loni Josef Hoferica, druhá
byla Sofie Weibergová a třetí Marek Džudža. V kategorii starších
žáků zvítězila Hana Doležalová, na druhém místě byl Tomáš Gaži,
třetí se umístil Michal Šelemba. Vítězové si odnesli malé odměny a
ostatní děti dostaly diplom a medaili. Akce se vydařila, všem žákům
děkujeme za účast.
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka
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Svatováclavský koncert
Po loňské odmlce se letos opět uskuteční
tradiční Svatováclavský koncert. 28. září 2021 v
17.00 hodin vystoupí v kostele v Novém Sedle
komorní soubor Dioptrio. Ještě ale předtím se ve
13hod. uskuteční v kostele sv. Václava v Novém
Sedle poutní mše svatá ke cti patrona kostela a
našeho národa, kterou odslouží podbořanský
děkan P.Alexander Siudzik CSsR. Po skončení
mše bude požehnán obnovený kříž stojící u
vchodu do kostela.
Dioptrio hraje ve složení Jana Kubíková příčná flétna, Petr Kubík – klarinet a Radovan Skalický –
fagot. Soubor vznikl již zhruba před 20 lety během studií na
konzervatoři v Teplicích a hraje spolu dodnes. Jenom se
profesionalizovali studiem na AMU v Praze, JAMU v Brně a
na vysoké hudební škole v Drážďanech. Petr a Radovan jsou
dnes předními členy Severočeské filharmonie v Teplicích a
Jana se věnuje výuce hry na flétnu. Dechové trio hraje při
různých kulturních akcích převážně v našem regionu, z nichž
nejvýznamnějšími byly Hudební festival Ludwiga van
Beethovena či Dny česko-německé kultury (TschechischDeutsche Kulturtage) v Drážďanech. V programu zazní
skladby klasicistních a neoklasicistních autorů (G.Kummer,
H.Tomasi, Ch.Koechlin, a J.Kötschau).

28. září 2021 od 13.00 hodin bude v
kostele Nejsvětější Trojice a sv.
Václava v Novém Sedle sloužena mše
svatá
od 17.00 hodin vystoupení komorního
souboru Dioptrio
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HISTORIE
V minulých zpravodajích jsme vás seznámili s
událostmi, které se v našich obcích staly před sto,
devadesáti a sedmdesáti lety. Dnes přinášíme
události z prvního pololetí roku 1961, tedy z doby
před šedesáti lety. Jedná se o zápisy z kroniky
Národní školy v Novém Sedle, tak jak je zaznamenal
ředitel školy pan Antonín Nikrle.

·

·

Stalo se před šedesáti lety
·

·

Dne 1.4.1961 zřídil MNV Nové Sedlo se
souhlasem OŠK ONV v Lounech v obci
školní družinu o 1 oddělení při ZDŠ 1-5ročník v Novém Sedle. Dne 13.4.1961 byla
přijata jako vedoucí vychovatelka ŠD Vlasta
Černá, bytem v Novém Sedle, ustanovena se
základním platem pro nekvalifikovanou
vychovatelku ŠD měsíčně 890,- Kč a
funkčním přídavkem 60,- Kč. Školní družina
je umístěna v budově čp. 74 (zámek), v
přízemí, tři místnosti. Nájem ani otop MNV
státnímu statku neplatí.
Začátkem roku 1961 byly zahájeny přípravné
práce na staveništi velké přehrady na řece
Ohři u obce Nechranice, kde bude vybudována jedna z největších zemních hrází ve
střední Evropě a největší v naší republice
vůbec.

·

Dne 22.4.1961 rozhodla vláda republiky, že
učebnice a školní potřeby budou poskytovány všem žákům zdarma. Učebnice byly
škole dodány prostřednictvím zmocněnce
pro distribuci učebnic Julia Vokráčky, učitele
v Žatci.
Dne 11.6.1961 uspořádala MJ ČSPO v
Novém Sedle své první okrskové cvičení. Byl
to jeden z nejzdařilejších podniků, které se v
obci za posledních 10 let konaly. Shlédlo ho
500 osob. Odpoledne byl velký průvod sborů,
družstev a strojů s hudbou na hřiště, kde bylo
cvičení. Cvičilo 112 osob (51 mužů, 13 žen,
12 dorostenců, 27 žáků a 9 žákyň). Potom
prošel průvod obcí do parku. V 15.30 hodin se
konalo námětové cvičení požární ochrany
státního statku, a nakonec byla taneční
zábava na betonovém parketu v parku. Příjem
slavnosti činil 6.974,- Kč, vydání 4.155,33
Kč, čistý výtěžek 2.818,67 Kč. Cvičení se
zúčastnily požární sbory z Nového Sedla,
Sedčic, Břežan – Číňova, Čeradic a Žaboklik.
Dne 20.6.1961 došlo do obce hlášení, že voda
v Ohři je zamořena radioaktivitou (RA) s tím,
aby byl vyhlášen zákaz odběru vody, která
přichází do styku s lidmi, nebo dobytkem a
zákaz koupání. Je to poprvé co se setkáváme s
tímto jevem.

MJ ČSPO Nové Sedlo
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Pranostika na měsíc ZÁŘÍ:
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek
a pozdní zimu.
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