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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, dostali jste další číslo
Novosedelského zpravodaje, ve kterém se
Vám snažíme přinést řadu nových
informací o dění v našich obcích.
Stále se provádí a probíhají práce na údržbě
obecní zeleně. Tím, že letos více zapršelo, je nutné
častěji sekat trávu a do toho započalo opadávat
listí ze stromů. Nadále probíhá svoz bioodpadu a
tím bych chtěl požádat naše spoluobčany o
trochu shovívavosti když se občas stane, že hned v
pondělí není proveden svoz bioodpadu. Věřte, že
zaměstnanci obce dělají vše, aby byl všude
pořádek a včas bylo vše odvezeno, ale někdy se to
nedá stihnout.
Byly dokončeny některé stavební práce v
našich obcích např.: provedení celkové rekonstrukce vnitřní elektroinstalace včetně nových
omítek v obecním bytě v čp.7 v Břežanech, v obci
Číňov byla provedena výměna stožárů veřejného
osvětlení, a i částečná výměna kabelů. Ještě je
nutno vyřešit odvádění dešťových vod u čp. 8, kde
při větších deštích dochází k zalití soukromého
pozemku, kde přitéká dešťová voda z polní cesty
nad obcí, ale i voda ze střech přilehlé česačky
chmele. Výměna veřejného osvětlení byla
uvítána všemi občany obce. V obci Žabokliky
bylo provedeno nové zastřešení krypty včetně
části omítek na kostele sv. Bartoloměje. V obci
Sedčice byla opravena plochá střecha na
přístavku objektu pohostinství. Byly zahájeny
práce na rekonstrukci venkovních omítek na
objektu pohostinství v Novém Sedle. Je snaha co
nejvíce využít příznivého počasí na tyto stavební
práce. I na měsíc říjen je naplánována řada
různých stavebních akcích, které se budou
průběžně provádět v našich obcích.
Vážení spoluobčané, tímto bych Vás chtěl
požádat, jako již tradičně, o Vaše příspěvky do
Novosedelského zpravodaje a všem nám sdělit
Vaše připomínky, podněty či stížnosti.
Na závěr bych Vám chtěl popřát podzimní dny
plné pohody a už bez Covidu-19.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje, již 19 měsíců
žijeme s covidem. První
březnový den roku 2020
zaznamenali hygienici
první tři případy nakažených nemocí covid-19.
Tímto dnem se začal měnit
náš všední život a některé
změny, ke kterým od této
doby došlo, jsme pomalu
začali považovat za normální.
Epidemie se samozřejmě týká i našich obcí.
Podle veřejně dostupných
údajů ministerstva zdravotnictví prodělalo Covid-
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19 v našich obcích od
začátku roku 2021 celkem
48 osob, z toho v lednu 19,
v únoru 12, v březnu 13
osob, v dubnu 1 a v září 3
osoby. Očkováno alespoň 1
dávkou bylo k 25. září 60,9
% obyvatel. Nabídku mobilního očkovacího týmu
využilo 10 zájemců.
Špatná zpráva je, že
covid-19 asi nezmizí, zůstane s námi na neurčito.
Pozitivní je, že s ním, za
dodržení určitých podmínek, můžeme normálně
žít.
redakce

Svatováclavský koncert
Přestože v kostele Nejsvětější Trojice a sv. Václava v
Novém Sedle stále probíhají restaurátorské práce,
uskutečnil se zde v den svátku sv. Václava tradiční
„Svatováclavský koncert“.
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Tentokrát se koncert nesl v duchu vážné hudby.
Skladby klasicistních a neoklasicistních autorů

(G.Kummer, H.Tomasi, Ch.Koechlin, a J.Kötschau)
přednesl komorní soubor Dioptrio ve složení Jana
Kubíková - příčná flétna, Petr Kubík – klarinet a
Radovan Skalický – fagot. Čas před zahájením a také
po ukončení koncertu vyplnil hrou na varhany pan
Miroslav Ryska.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu!

USNESENÍ
z 6. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne
29.09.2021
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo rozhodlo a
schvaluje:
· Odložení prodeje části pozemku p.č. 344/2 v k.ú.
Břežany u Žatce
· CETIN a.s. – Smlouvu o zřízení služebnosti, stavba
„16010-059864_DIZP D LN Nové Sedlo-Sadová 113,
Kostka“
· Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
· ZŠ a MŠ Nové Sedlo – Výroční zprávu o činnosti
školy za školní rok 2020/2021
· Rozpočtové opatření č. 4/2021
· Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje na rok 2021 na akci
"Pořízení elektronické úřední desky". Žádost byla ze
strany poskytovatele dotace podpořena k financování
ve výši 141.000,- Kč
· Rozvojový strategický dokument Obce Nové Sedlo
2022 - 2026
· Záměr prodeje pozemku/části pozemku p.č.:
574/37, 574/17, 574/19 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
ź Snížení nájemného provozovateli Hostince Nové
Sedlo
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo bere na vědomí:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ź

Pozn.: s úplným znění se můžete seznámit na
úřední desce.

Přes ztížené podmínky způsobené opravami a
poměrně malým zájmem občanů o koncert, vládla v
kostele milá atmosféra. Tato kulturní akce byla
příjemným setkáním obyvatel našich obcí a blízkého
okolí. Je dobře, že i v této době kultura nespí a najde
si k lidem cestu.
redakce

Na základě vydaného nového zákona o odpadech
565/1990 Sb., o místních poplatcích, obec musí
vydat novou vyhlášku o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, která nabyde
účinnost od 1.1.2022, ve které budou některé změny.
V prvé řadě půjde o výši poplatku, který bude činit
650,- Kč/osoba/rok (odsouhlaseno na zasedání
zastupitelstva ZO Nové Sedlo v měsíci září 2021) a
to včetně dětí, u chalupářů se stanoví ve výši 650,- Kč
na nemovitost s tím, že majitel musí doložit doklad o
placení za odpad v místě trvalého bydliště.
Podrobnější podmínky budou zveřejněny v příštím
Novosedelském zpravodaji po schváleni návrhu
obecní vyhlášky o odpadech odborem na Ministerstvu vnitra.
Petr Sýkora, starosta

Poděkování
Nastal podzim, jedno z nejkrásnějších ročních
období. Jedním z jeho charakteristických znaků je
příprava zahrady na zimní odpočinek.
Obnáší to hrabání spadlého listí, povrchové rytí
záhonů spojené s likvidací plevele, odstraňování
starých a poškozených větví, keřů či stromů atd.
Vystává otázka „co se zahradním odpadem“ – ne
každý má drtičku či kompostér.
Vedení obce tento problém vyřešilo, za což mu
patří díky a stejně tak velký obdiv patří pracovníkům,
kteří se každé pondělí starají o svoz tohoto odpadu a
všichni víme, že nejde o snadnou a lehkou práci.
Ještě jednou naše velké poděkování a věříme, že
tento názor nemáme jen my. Vždyť naší obci s
upravenou zelení nám mnozí mohou závidět.
J. Zálužská, A. Alföldiová

INZERCE
Pronajmu nově zrekonstruovaný, podkrovní byt 2+1 45m2 v Novém sedle u
Žatce, ulice Hůrecká. Byt se nachází ve 3 NP. K bytu náleží prostorný sklep
v suterénu domu. Bezproblémové parkování u domu. Nájemné 6000 + poplatky
cca 4000 Požaduji vratnou kauci ve výši 6000. Byt přímo od majitele, bez
provize RK. Byt bude k nastěhování od 1.10.2021 Požaduji slušného a
pracujícího nájemníka. Petr Bartoš 723814168 nebo raby@seznam.cz.
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Letošní Svatováclavská slavnost v Novém Účinkující hudebníci, kteří profesně působí například na konzervatoři v Teplicích, v Severočeské
Sedle

filharmonii či jinde: Jana Kubíková, Petr Kubík a
Radovan Skalický, předvedli v nástrojovém obsazení
příčná flétna, klarinet a fagot skladby v klasicistním a
neoklasicistním hudebním stylu. Zazněla díla
skladatelů 19. a 20. století Gaspara Kummera,
Henriho Tomasi, Charlese Koechlina a Joachima
Kötschau. Zvlášť zajímavé byly
skladby posledně jmenovaných autorů,
kteří ve 20. století propojili starší
klasicistní hudbu s novými hudebními
přístupy. Nevšední hudební zážitek
umocnila nejen profesionalita samotných hudebníků, ale také atmosféra
kostela, který svou výzdobou dodal
koncertu nezapomenutelný zážitek, což
potvrdili sami účinkující. Ti po skončení předběžně přislíbili svoji účast v
některých příštích zamýšlených koncertech. Stejně tak P. Alexander Siudzik
přislíbil, že se mše v novosedelském
vodu pana Miroslava Rysky. Kromě místních občanů
se mše zúčastnili také přespolní poutníci většinou z kostele bude konat pravidelně od letošní doby
Podbořan a okolí. Otec Aleksandr v rámci kázání adventní, některou neděli každý měsíc. V rámci
těchto aktivit je snaha do budoucna také kostel otevřít
promluvil o osobě světce a jeho
odkazu pro současnou dobu, která
tak ráda relativizuje vše minulé, a
zvláště křesťanské hodnoty, ze
kterých vyrostla Evropa a její
civilizace. Den sv. Václava byl v
minulosti, před řízenou ateizací
společnosti, vnímán předchozími
generacemi našeho národa, jako
uvědomění si vlastních kořenů, na
kterých můžeme stavět i naši
budoucnost, pro níž jsou důležité
hodnoty jako rodina, pravdivost,
statečnost a mnohé další, které v
současnosti nejen ve veřejném, ale i soukromém širší veřejnosti místním i přespolním, aby byla
prostoru tolik postrádáme. Na závěr kněz požehnal možnost pro kohokoliv se zde zastavit, povzbudit a
nejen shromážděnému lidu, ale i celé novosedelské srovnat si své myšlenky, což dle mého názoru v
obci a po zpěvu starobylého Svatováclavského současné době tolik potřebujeme.
chorálu, jenž byl dříve považován za původní českou
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu ze
hymnu, byl požehnán obnovený kříž stojící u vchodu strany pana starosty a Obecního úřadu. Lze
do kostela. Dřevěný kříž byl obnoven Tomášem konstatovat, že i přes poměrně malou účast místních
Kolovrátníkem, za což mu patří velké díky.
občanů lze doufat, že se do budoucna tato akce stane
Po církevních obřadech proběhlo před kostelem pravidelnou součástí větších oslav, které každoročně
přátelské setkání s pohoštěním zahrnujícím napečené probíhaly v době před pandemií. Myslím si, že by
dobroty místních žen, kávy, čaje a jiných dobrot. bylo pěkné tuto svatováclavskou tradici obnovit a
Pohoštění bylo příležitostí k volnému sousedskému dále předat budoucím generacím podle myšlenky ze
popovídání, a i když zrovna nebylo slunečné počasí, Svatováclavského chorálu: „Svatý Václave, vévodo
mezi zúčastněnými panovala poklidná radostná české země, nedej zahynouti nám ni budoucím.“
nálada. Sváteční odpoledne zakončil v kostele v 17.
hodin koncert vážné hudby komorního tria.
BcA. Šelemba Michal, DiS.
Dne 28. září proběhly Svatováclavské oslavy v
naší obci ke cti sv. Václava, knížete a patrona českého
národa, za podpory místní farnosti a Obce Nové
Sedlo. Ve 13. hodin odsloužil slavnostní mši
podbořanský děkan P. Alexander Siudzik CSsR, za
asistence místních ministrantů a varhanního dopro-
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ŽIVOT S PUBERŤÁKEM
Jízda na horské dráze. Přesně takhle by se dal popsat život s puberťákem.
Pokud máte právě vy tu výsadu sdílet domácnost s dospívajícím dítětem, jistě
nám dáte za pravdu. Někdy se váš náctiletý celé dny směje, povídá si s vámi,
vtipkuje, jindy téměř nevyjde z pokoje a na jakoukoli snahu o komunikaci
reaguje protočením očí a hlasitým teatrálním povzdechem. Vyznat se v
puberťácích je náročné, často se stává, že se v rozhovoru s nimi míjíte, obě
strany se cítí nepochopeny a hádky na sebe nenechají dlouho čekat.
Jak zvládnout život s puberťákem bez vrásek? Jak své dospívající děti lépe
pochopit a komunikovat s nimi?
Puberta je náročná
Puberta je náročným obdobím nejen pro vás rodiče, ale také pro děti
samotné. Emoce jsou v průběhu dospívání velmi intenzivní a mají tendenci se rychle měnit. Dospívající si
postupně začínají budovat vlastní názory a představy o světě a často narážejí na nepochopení nebo
rozpory s rodiči. Jsou ve zvláštním období, kdy se tvoří podstata jejich identity, objevují, kým vlastně jsou,
blíží se dospělosti, ale přitom narážejí na to, že jsou stále dětmi. Obrovský význam v pubertě mají
vrstevnické vztahy, dospívající mají často tendenci se navzájem porovnávat, což může vést k různým
úzkostem či problémům se sebevědomím.
Joo, to když já jsem byl ve tvém věku…
Pozor na srovnávání! Dospělí mají často tendence srovnávat dospívání dětí s vlastní zkušeností a
obvykle docházejí k jedinému: Ta dnešní mládež, to je hrůza! Je třeba pamatovat na to, že podobně se
pravděpodobně vyjadřovali o vaší generaci zase vaši rodiče a ještě předtím ti jejich. Porovnávat dospívání
napříč generacemi je poměrně odvážné. Každá generace totiž čelí novým výzvám, adaptuje se na nové
překážky a změny ve společnosti. Současní dospívající se například musí vyrovnávat s nástrahami online
světa, v reakci na stále se zrychlující svět jsou nuceni rychleji dospět a svůj vliv na mnohé mají také
současné globální problémy.
Čtyři zlatá pravidla života s puberťákem
Komunikace. Komunikace je základem všech vztahů, včetně těch mezi rodiči a dětmi. Buďte ke svým
dospívajícím otevření a upřímní, mluvte s nimi jako se sobě rovnými, neshazujte jejich názory a postoje,
nezlehčujte jejich problémy.
Respekt a tolerance. Váš puberťák už není malým dítětem, snažte se ho jako osobnost respektovat,
přijměte fakt, že postupně dospívá. Důležitá je zde potřeba soukromí, kterou je také třeba respektovat.
Hranice. Samozřejmě, vše má své hranice a na to občas dospívající zapomínají. Je určitě vhodné mít
nastavena jasná pravidla a hranice. Místo stručných příkazů a zákazů zkuste o pravidlech mluvit společně,
hledejte kompromisy nebo alespoň vždy vysvětlete, proč je pro vás dané pravidlo důležité.
Zájem. Zajímejte se o to, jak se mají, co je baví, jaké mají sny. Když s vámi mluví, skutečně je poslouchejte.
Pozor! Dospívající si někdy zájem rodičů vykládají jako vyzvídání, či kontrolování. Dejte jim najevo, že tomu
tak není. Sdílejte s nimi také své pocity, přání či obavy.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
KRÁSNÉ SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH
Plavání
Začal
nový školní rok a s ním setkání dětí, které
Žáci naší školy jezdí pravidelně ve středu do
plaveckého bazénu v Postoloprtech, kde se účastní se na sebe po prázdninách těšily a přivítání nových
plaveckého kurzu, který je součástí Tělesné výchovy. kamarádů.
Dne 15. září děti navštívily žatecké divadlo a
Kurz potrvá do začátku prosince.
shlédly písničkový program „BACILY A VIRY
Třídní učitelka Mgr. Jitka Zamrzlová PORAZÍME“, který pro ně připravil Pavel Novák,
děti si zazpívaly a zatancovaly, každý si odnesl
zpěvákovu fotografii, představení se nám moc
líbilo.
p.uč. Eva Rámešová

HISTORIE
V srpnovém zpravodaji jsme vás seznámili s
událostmi, které se staly v Novém Sedle v první
polovině roku 1961, tedy z doby před šedesáti lety. V
tomto čísle zveřejňujeme události druhé poloviny
roku 1961 tak, jak je zapsal do kroniky Národní školy
neopatrný kuřák.
v Novém Sedle ředitel školy pan Antonín Nikrle.
ź Dne 22.9.1961 byl na škole proveden antroStalo se před šedesáti lety
ź Dne 6.8.1961 vznikl v 17 hodin odpoledne požár pometrický výzkum mládeže 1961, podle instrukcí
na stanovišti polního mlatu farmy Státního statku v dr. Jar. Suchého, odpovědného pracovníka státního
Novém Sedle, který se nacházel na poli proti výzkumného úkolu č. VIII. – úsek školní mládeže,
strážnímu domku (dříve J.Bicek). Bylo suché, teplé a prostřednictvím Pedagogického institutu v Praze,
větrné počasí. Shořela všechna vymlácená sláma, katedra geografie, biologie a chemie, oddělení
vozy, mlátička a nějaké obilí. Výmlat prováděli biologie Praha 1 – Nové Město, Rettigova 4. Podle
odsouzení z NPZ u Nového Sedla. Požár se rozšířil přesných instrukcí a dodanými měřidly bylo
tak bleskově rychle, že muži pracující na stohu, sotva vyšetřeno 18 chlapců 1. – 4. ročník (1 ročník 3, 2.
stačili seskákat. Na záchranné práce nebylo ani ročník 5, 3 ročník 8, 4. ročník 2). Záznamy byly
pomyšlení, nebylo vody. Přesto se dostavili k požáru provedeny na děrné štítky, které budou sloužit k
členové požárního sboru ze Žatce, z Nového Sedla a dalšímu strojnímu zpracování. Obdobný výzkum se
odjinud, kteří obětavě zachraňovali, co se dalo. Jako ve škole konal v roce 1950. Z lounského okresu byl
pravděpodobné příčiny vzniku požáru se uváděly: výzkum proveden ještě na ZDŠ Měcholupy. Výzkum
jiskra z lokomotivy na blízké trati projíždějícího základních tělesných charakteristik školní mládeže
vlaku, slámou zadřené ložisko lisu na slámu, se konal u nás jako na jedné ze škol vybraných do
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celostátního reprezentativního souboru. Evidenční
číslo školy bylo 191311.
ź V uplynulém roce 1961 bylo po kulturně osvětové
stránce v obci vykonáno Osvětovou besedou a
složkami toto: 10 přednášek a besed, 4 vystoupení
LUT (lidově umělecké tvořivosti), 6 tanečních zábav,
2 vystoupení profesionálních souborů, 111 filmových
představení a 5 ostatních kulturních akcí, celkem 138
akcí a podniků, které shlédlo 9.963 návštěvníků, což
je téměř o 4.000 návštěvníků méně než loňského
roku. Kulturně osvětový a společenský život začíná
svádět konkurenční boj s vítězící televizí, která
proniká do mnohých rodin. Posláním Osvětové
besedy v obci je organizovat, koordinovat a pomáhat
při provádění kulturně osvětové práci v obci obdobně
jako to provádí Dům osvěty v Žatci v okresním

měřítku.
ź V roce 1961 byla oživena činnost Místní lidové
knihovny, která byla dobře umístěna v budově MNV
čp. 27, ve zvláštní místnosti. Knihy se půjčovaly
pravidelně ve čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin.
Knihovna má celkem 1731 svazků knih. Z toho je 583
naučných, 203 pro mládež, 945 zábavných. V roce
1961 bylo zapůjčeno celkem 1132 svazků knih a
zapsáno 62 čtenářů, z nich 37 z řad mládeže. Ubývá
knih pro mládež. Na nové knihy nejsou peníze. MNV
nevyplatil ani OB ani MLK žádný finanční příspěvek
na činnost v roce 1961. Do práce v knihovně jsou
zapojeni dva učitelé. A. Nikrle je knihovníkem a M.
Poddaný mu pomáhá. Chybí dobrodružná detektivní
literatura, kterou čtenáři požadují.

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení fanoušci a příznivci sedelského fotbalu.
Sezona 2021/2022 je v plném proudu a sedelští
fotbalisté si po deseti kolech drží krásné druhé místo,
se ztrátou tří bodů na první Strupčice. V dosavadních
devíti kolech jsme prohráli pouze dva zápasy. V
prvním kole jsme prohráli s Chlumčanama a druhý
zápas jsme prohráli s vedoucími Strupčicemi. Trenéři
Richard Zelinka a Marek Břečka dokázali poskládat
výborný tým a tréninky mají velké tempo a těžíme z
výborné fyzické připravenosti. Nejlepším střelcem
naší B skupiny je sedelský Pavel Melichar, který
dokázal nastřílet v 10 ti kolech 12 gólů.
Jak jste jistě zjistili ze sociálních sítí pořádáme při

domácích zápasech akce pro děti, kdy je před
samotným utkáním postavena překážková dráha, kde
děti soutěží o malé ceny. O poločasovou přestávku
pak hrají fotbal na malé branky.
Aby nepřišli zkrátka ani dospělí, losujeme o
poločasovou přestávku tři zpravodaje, kdy se jejich
majitelé utkávají v penaltovém rozstřelu na druhého
brankáře o hodnotné ceny.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podílejí
na přípravě těchto akcí, protože bez Vás by to nešlo.
Dále děkuji všem malým i velkým příznivcům za
vytvoření skvělé atmosféry při domácích zápasech.
V poslední řadě bych chtěl
apelovat na všechny majitelé
domácích mazlíčků, aby si po
svých miláčcích své exkrementy
uklízeli. I přesto, že jsme na
zábradlí instalovali informační
tabule o zákazu venčení mazlíčků,
neustále se na travnaté ploše
exkrementy objevují! Nevadí
nám, že jdete na travnatou plochu
se svým mazlíčkem, ale přijde nám
v dnešní době trapné, že si po svém
zvířeti neumíte uklidit, byť po celé
vsi jsou instalovány stojany se
sáčky na psí exkrementy. Prosím
tedy, abyste nebyli líní a mysleli i
na to, že po tom hřišti běháme
nejen my, ale i Vaše děti.
Jakub Černý, předseda
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