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V

ážení spoluobčané, tak jako každý
měsíc Vám bylo do schránek doručeno další číslo Novosedelského
zpravodaje, ve kterém se Vám snažíme
přinést informace o dění v našich obcích.
Jak jsme všichni doufali, že nám Covid19 už dá pokoj, bohužel opak je pravdou.
Opět přibývá nakažených a hospitalizovaných v nemocnicích a dochází i k úmrtí.
Z těchto důvodů dochází ke zpřísňování
podmínek pořádání různých společenských
akcí. Proto hrozí, že se nebude moci
uskutečnit plánovaný adventní koncert v
kostele v Novém Sedle.
Pokračují práce na údržbě zeleně, v
současné době hlavně odvoz napadaného
listí. Předpokládá se, že se svoz bioodpadu
bude provádět do konce listopadu, vše je ale
závislé na počasí, o eventuální změně Vás
budeme včas informovat.
I nadále pokračují některé stavební
práce, například objekt pohostinství v
Novém Sedle dostává nový "kabátek" (viz
foto), provádí se i omítky sociálek v budoucí
sportovní víceúčelové hale a další drobné
práce. Hodně starostí a nečekané práce nám
udělal silný vítr koncem října, který způsobil
na řadě míst pád stromů, kdy bylo nutno
některé práce přerušit a věnovat se likvidaci
padlých či poškozených stromů. V Novém
Sedle došlo vlivem pádu stromu k poškození
jednoho stožáru VO, tudíž je nutné provést
celkovou výměnu. Vše bylo nahlášeno na
pojišťovnu jako pojistná událost.
Vážení čtenáři Novosedelského zpravodaje, tímto bych Vás chtěl, jako již tradičně,
požádat o Vaše příspěvky a podělit se s
ostatními spoluobčany o své připomínky,
podněty či stížnostmi.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké
podzimní dny plné pohody s co nejméně
omezeními.
Petr Sýkora, starosta

Hostinec v Novém Sedle

Vážení čtenáři zpravodaje, podzim je roční období,
které přichází po krásném létě a my ho nenávidíme. Zkrátily
se dny, prší, ochlazuje se, jsou mlhy. Ale zároveň je to období,
které milujeme. Příroda hýří barvami a nezbývá nám než
souhlasit se spisovatelem Camusem, který řekl, že „podzim
představuje druhé jaro, ve kterém každý list je květinou“. Je
to roční období kdy příroda odpočívá a kdy bychom si mohli
odpočinou i my. Nebojte se vypnout, přečíst si pěknou knihu,
podívat se na film a pokud to podzimní počasí dovolí vyjít si
třeba na procházku. Těšte se z barev podzimu, užívejte
posledních slunečních paprsků i když byste podzim nejraději
vyškrtli z kalendáře.
redakce

Adventní koncert v kostele
Pro ty, kteří by si chtěli zpříjemnit předvánoční čas,
připravuje obec tradiční Adventní koncert v kostele
Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Novém Sedle. Po
úspěšném vystoupení v roce 2019 nás na Vánoce nás naladí
Příležitostný vánoční
sbor, který zazpívá známé české adventní písně. V loňském roce se
koncert kvůli pandemické situaci neuskutečnil, ale všichni věříme, že letos se v kostele
sejdeme. Přesný termín
koncertu bude upřesněn.
redakce
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
V pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
V Ústeckém kraji kandidovalo celkem 17
subjektů – 15 politických stran a 2 volební
koalice. V Novém Sedle bylo ve dvou
volebních okrscích zapsáno do seznamu
celkem 661 oprávněných voličů, bylo vydáno
419 obálek. \odevzdáno 419 obálek, platných
hlasů bylo 411. Volební účast byla 63,39%. Do
volebního seznamu byli zahrnuti také
odsouzení z Věznice Nové Sedlo.
Volby v našich obcích vyhrálo hnutí ANO
2011 se 147 hlasy před koalicí PIRÁTI a
STAROSTOVÉ se 103 hlasy. Svoboda a
přímá demokracie (SPD) získalo 54 hlasy a
koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
dalo hlas 34 voličů. Komunistickou stranu
Čech a Moravy volilo 19 občanů, Trikoloru Svobodní soukromníci 11 voličů, ostatní strany a hnutí získaly
méně než 10 hlasů. 
redakce

Informace k novému zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, na jehož základě musí obce
měnit své vyhlášky
Pokud jste ještě nezaregistrovali, naši zákonodárci schválili nová legislativní pravidla pro systémy
odpadového hospodářství a vybírání poplatků. Přijetí nových zákonů zásadně mění řadu věcí v těchto
systémech, zejména pak způsob stanovení úhrady od občanů. Obec je proto povinna schválit novou obecně
závaznou vyhlášku s účinností od 1.1.2022.
Výše poplatku, kterou musí schválit zastupitelstvo, může být stanovena
- Poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství na osobu trvale hlášenou v obci nebo majitele
nemovitosti, ve které nemá nikdo trvalý pobyt, výše tohoto poplatku může být až Kč 1200.- Poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle kapacity nádoby, kde je úhrada
až Kč 1,- za litr kapacity
- Poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle kilogramů, kdy je výše poplatku
až Kč 6,- za kilogram odpadu
- Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle objemu odpadu, kdy je výše
poplatku až 1,- za litr odpadu.
Většina svozových firem není schopna na nové vyhlášky reagovat, tudíž pro nás připadají v úvahu pouze
dvě možnosti.
- Možnost obecního systému odpadového hospodářství = poplatek na osobu trvale hlášenou v obci
nebo majitele nemovitosti, ve které nemá nikdo trvalý pobyt a
- Možnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci = kapacit soustřeďovací
nádoby.
V případě obecního systému odpadového hospodářství platí všichni občané a majitelé nemovitosti
stejnou sazbu poplatku. Evidence poplatníků je jasná, lze ji převzít z registrů. Obec může vybírat poplatek v
průběhu zdaňovacího období, tudíž jí nevzniká schodek v rozpočtu.
V případě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci platí občané na základě vybrané
nádoby a četnosti svozu. Poplatek lze vybírat pouze zpětně po ukončeném zdaňovacím období. (toto
zdaňovací období si určujeme sami, tedy délku tohoto období, která může být měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo i
celý rok). Občané mají možnost tuto kapacitu měnit. V tomto případě vznikne obci schodek v rozpočtu za
nevybrané poplatky.
redakce
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TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY
NADMĚRNÉHO ODPADU V ROCE 2021

Podzimní bouře Ignatz

Ve čtvrtek 21. října 2021 zasáhla Českou
republiku podzimní bouře Ignatz, která s sebou
přinesla
extrémně silný vítr a tentokrát se nevyhnula
08.00 - 09.00 hod. Číňov – náves
ani nám. Český hydrometeorologický ústav
(ČHMÚ) zaznamenal největší rychlost větru v
09.00 - 10.00 hod. Břežany – náves
nárazech mimo hor na stanicích Kočkov v Ústí nad
Labem, Tušimice na Chomutovsku, Žatci, Smolnici
10.00 - 11.00 hod. Chudeřín - náves
na Ústecku a Doksanech na Litoměřicku. Podle
11.00 - 12.00 hod. Žabokliky – rozcestí za budovou údajů meteorologické stanice Tušimice dosahovaly
mysliveckého sdružení
nárazy větru přechodně až 104,5 km/h. Silný vítr
vyvracel a strhával stromy, lámal větve, ničil
12.00 - 13.00 hod. Sedčice – nadměrný odpad
střechy. Podzimní bouře způsobila škody i v našich
nechat u svých nemovitostí
obcích. Například v Břežanech vítr porazil strom u
kostela,
v Žaboklikách zničil několik akátů. V
Pozn.: ODPAD NESMÍ OBSAHOVAT PNEU A
JINÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD (autobaterie, barvy, Novém Sedle polámal stromy na prostranství pod
základní školou, zlomil nedávno vysazenou lípu v
eternit apod.)!!!
parčíku mezi Obecním úřadem a kostelem.
Od 08.00 – 14.00 hod. bude pro všechny umožněn
Vichřice zapříčinila také rozsáhlé výpadky
přístup ke kontejnerům na „sběrném“ dvoře v elektřiny. Kvůli silnému větru evidovala společnost
NOVÉM SEDLE (bývalá pila).
ČEZ Distribuce kolem poledne zhruba 160.000
odběrných míst bez elektřiny. Bez proudu byly ještě
(UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ)
v pátek 22. října také desítky domácností v Novém
Sedlem a Chudeříně. Dodávka elektrického proudu
byla přerušena ve čtvrtek kolem 12.00 hodiny a provoz byl obnoven až po 25 hodinách, v pátek po jedné
hodině odpoledne.
redakce

20.11.2021

Výsadba nových stromů

PODZIMNÍ PÁBENÍ 2021

Stromů a keřů, které jsou pro naši přírodu
nepostradatelné, v naší krajině i na vesnici ubývá.
Stromy dokáží v rozpáleném létě udržet přívětivé klima,
poskytují stín, zadržují vodu. I z tohoto důvodu se obec
rozhodla k výsadbě nových stromů a keř. Během měsíce
října 2021 zkrášlilo ulici u Hřiště v Novém Sedle dvacet
nově vysazených stromů a v parčíku mezi obcí a
kostelem byly u hřbitovní zdi vysazeny tři vzrostlé
ibišky.

Tak letos nám to konečně už vyšlo! Ve středu
27. října 2021 se konalo Podzimní pábení s
Drakyádou pro děti. Vyšlo nám i počasí. Nejdříve
foukalo až dost, také Draci pěkně létali, ale
postupně se vítr trochu utišil a na to létání draků
nám to úplně stačilo. Sluníčko hezky svítilo a
ještě i hřálo. Děti se po delší době vyřádily . K
dispozici byl teplý čaj a buřty na opékání a ti, kteří
redakce vydrželi déle, si dali i brambůrky z popela. ®
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Účast nebyla až tak hojná vzhledem k počasí, ale teď
na podzim už začala řádit jakási viróza a spoustu dětí a
dospělých se proto nemohlo zúčastnit. Přítomné děti i
dospělí si to ale užili a poslední účastníci se rozcházeli po
sedmé hodině, kdy už byla úplná tma. O hudbu se
postaral pan Volek z DPS a vydržel s námi až do konce.
Děkujeme za podporu Obce, všem zúčastněným a
doufáme, že se příští rok opět sejdeme.
Hanka Kovandová

ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti z mateřské školy se zapojily do soutěže s názvem
„VÝROBA HMYZÍHO HOTELU“. Domeček zaplnily
mechem a různými klacíky. Velké poděkování patří panu
Poustkovi, který mám provrtal špalíčky a děti je mohly
do domečku umístit.
Také si z vlastní obkreslené ruky vyrobily strom a
dolepily plody z korálků.
S velkou radostí děti vyrábí keramické obrázky s paní
Černou, která za dětmi dochází každý týden.
zapsala Eva Rámešová uč. MŠ
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Nebezpečí internetu zvané kyberšikana
Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv a často
nám usnadňují každodenní život. Jak už to ale bývá, nic se neobejde
bez obligátního „ale“. Virtuální prostor s sebou přináší notnou dávku
anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí komunikační jevy
v čele s kyberšikanou.
Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo skupinou
prostřednictvím informačních technologií (především sociálních sítí).
Může se jednat o zasílání urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých
stránek, které mají za cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také dochází ke
zneužívání cizích účtů a ke krádežím identity, na které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních
případech se také můžeme setkat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním prostřednictvím zpráv
nebo hovorů.
Druhy kyberšikany
Kybergrooming
Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní chování jedince, který se snaží
oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může být fyzické napadení, sexuální obtěžování,
nucení k určitým úkonům nebo dokonce únos dotyčného.
Sexting
V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků nebo videí se sexuálním
obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé formy vydírání, které právě se
sextingem úzce souvisí.
Kyberstalking
Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování s různou podobou a intenzitou. V
případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě moderní technologie a sociální sítě. Může tak
mít podobu neustálých telefonátů, sms zpráv nebo chatových konverzací.
Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři se zprvu tváří přátelsky a nic
nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy rozhodně náležitá opatrnost a
obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší vyhnout se neprověřeným sociálním sítím a internetovým
stránkám, dostatečně si zabezpečit vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být
podezřelé. Pokud se ale přeci jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit
se na odbornou pomoc. V online prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová telefonní linka
PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit na učitele, výchovné poradce, policii nebo odborníky z řad
psychologů. Důležité ale je, nenechat situaci zajít příliš daleko.

PhDr. Michaela Miechová

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Přijďte si vyslechnout koledy
od našich nejmenších, poslat
přání Ježíškovi díky Pošťáku Ondrovi,
zahřát se svařáčkem , společně rozsvítit
vánoční stromeček a oslavit
nadcházející Advent OHŇOSTROJEM !
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Historie
V říjnovém čísle zpravodaje vás seznámíme se
stručnou historií zámečku v Novém Sedle. Jde o
kapitolu z Kroniky obcí, která je pro občany k
dispozici na Obecním úřadu v Novém Sedle.
ZÁMEK
Na místě, kde v roce 1590 údajně měla stát tvrz,
nechal v letech 1898 až 1901 postavit Dr. Hans
Damm novorenesanční zámeček od architekta
Fuchse ze Žatce. Jedná se o jednopatrovou budovu s
dvojicí věží u hlavního průčelí. Věže jsou zakončeny
kopulovitými střechami. K vyvýšenému přízemí
vede schodiště, které končí v arkádovité otevřené
předsíni. Zámeček obklopuje rozlehlý park.

Od té doby, tak jak se měnili majitelé panství,
měnil majitele i zámeček. V roce 1946 odkupují od
Ing. Sýkory statek včetně zámku manželé Rousovi,
Vladykovi, paní Růžičková a Mazánková. V roce
1948 jim byl majetek znárodněn a statek se zámkem
je předán do správy Státního statku.
V prosinci 1948 byla v budově zámku umístěna
měšťanská škola v Novém Sedle. Ve březnu 1949
byla škola do zámku přestěhována a bylo zahájeno
vyučování. Již 31. srpna 1949 byla škola pro malý
počet žáků zrušena. Od března roku 1952 do června
1955 byla na zámku umístěna pobočka Domova
výchovy mládeže Kostomlaty, s tím, že chovanky
budou pomáhat v práci na polích ČSSS. DVM měl
vlastního ředitele i vychovatele, a stravoval se v
závodní jídelně státního statku. Ředitelkou domova
byla Růžena Zichová, která vybudovala DVM i školu
z téměř ničeho. Uvedla budovu do provozu, opatřila
pomůcky, tiskopisy i knihy.
Důvodem ukončení činnosti DVM byla
skutečnost, že Ředitelství ČSSS neuzavřelo s
ministerstvem spravedlnosti, které bylo provozovatelem DVM, smlouvu na další roky. Všechen

personál byl propuštěn, chovanky převezeny do
DVM v Kostomlatech, Nejdku, Hlohovce a jinam.
Inventář ústavu předal ředitel DVM Pomališ do
Kostomlat, školní inventář převzala Národní škola v
Novém Sedle.
Počátkem 60. let dvacátého století byly v přízemí
zámku dva byty, kanceláře státního statku a družina
místní školy. První patro sloužilo jako ubytovna pro
příslušníky NPT, kteří zde měli i společenskou
místnost. Přilehlý park byl využíván ke konání
tanečních zábav a jiných kulturních nebo sportovních
akcí.
V roce 1973 přechází místní zámek do správy
Národního výboru a dochází k jeho adaptaci. Po
ukončení prací byla v zámku 1. září 1975 otevřena
mateřská škola, školní družina, obřadní
síň, ordinace dětského lékaře a
knihovna.
Zámek byl počátkem devadesátých let
minulého století vrácen v restituci
původním majitelům. Mateřská škola
zde ukončila školní rok 1992/1993 a
přestěhovala se do budovy Základní
školy v Novém Sedle. Zámek i s
přilehlým parkem byl více než 20 let
uzavřen veřejnosti a pomalu, ale jistě
chátral. V současné době došlo k
dohodě majitelů objektu s Obecním
úřadem v Novém Sedle a obec začala
pracovat na údržbě a obnově zeleně
zámeckého parku. Byly odstraněny
náletové křoviny a plochy vyčištěny od
plevelných rostlin, park byl doplněn o lavičky a
odpadkové koše a byl zpřístupněn široké veřejnosti.
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Pomník v
zámeckém
parku –
foto z
ledna 2020

Vl.Kubelíková, kronikářka
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TJ Nové Sedlo
Vážení fotbaloví příznivci, podzimní část sezóny
se na nachýlila ke konci a naši fotbalisté jsou po 14-ti
odehraných kolech ve své skupině krajské B třídy na
vedoucí pozici se ziskem 36-ti bodů a náskokem 5-ti
bodů na druhé Podbořany. V posledním kole zajíždí
naši fotbalisté na hřiště čtvrté Blažimi, která na nás
ztrácí 7 bodů. I kdyby se zápas nepovedl, tak budeme
podzimním mistrem skupiny B.
Pro Nové Sedlo jako obec je to skvělá reklama, i
když zatím jen v poločase soutěže. Myslím si, že
hrajeme hezký fotbal a diváci do Sedla rádi jezdí. Jen

mě malinko mrzí, že na domácí zápasy chodí více
přespolních, nežli obyvatel obce. Byl bych moc rád,
kdyby si stálí obyvatelé našli cestu na domácí zápasy
a přišli naše mužstvo podpořit. Fotbal v Sedle se hraje
hlavně pro fanoušky. Avšak při domácích zápasech to
není jen o fotbale. Samozřejmě je pro vás připraveno
občerstvení, poločasové soutěže o věcné ceny a vyžití
pro malé i nejmenší. Novinkou do příští sezóny
budou klubové šály, které budou k dispozici v
klubovně na hřišti.
Jakub Černý
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