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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, již tradičně se k
Vám dostal Novosedelský zpravodaj, ve kterém se Vám snažíme
přinést řadu informací o životě z našich
obcích. Když jsem v loni touto dobou psal
článek do zpravodaje říkal jsem si a doufal,
že snad v příštím roce bude lépe, že
pandemie Covid-19 zmizí a konečně budeme
moci opět pořádat předvánoční kulturní
akce… a zase nic. Aby to aspoň vypadalo
svátečně jako o Vánocích, byl opět v parku
postaven, ozdoben a rozsvícen krásný
vysoký smrk, který obci darovali manželé
Pončovi, za což jim moc děkujeme.
K 30.11. byl ukončen svoz bioodpadu,
který bude opět zahájen v měsíci březnu. I
nadále pokračují práce v budoucí sportovní
hale, na hřišti u školy byly osazeny sloupy,
na které budou osazeny dřevěné mantinely a
sítě. Následně bude celý štěrkový povrch
důkladně zhutněn a na který bude navezeno
cca 3 cm štěrku frakce 0-4, kde bude
položena umělá tráva. Na "umělku" již
netrpělivě čekají nejen děti z MŠ a ZŠ, ale i
učitelky či vychovatelky z důvodu, že to na
hřiště budou mít jen "pár kroků" a kde
hlavně nebude bláto.
Vážení spoluobčané, budeme věřit, že v
příštím roce Covid-19 pomine a my všichni
si budeme moci plně užívat předvánoční čas
se vším, co k těmto vánočním svátkům patří
bez různých opatření.
V příštím roce 2022 nás mimo jiné čekají
komunální volby, kdy budete Vy, občané, po
čtyřech letech opět rozhodovat o Vašich
zastupitelích. Já jen doufám, že již nedojde k
"experimentu", jako tomu bylo ve volbách v
roce 2018.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám závěrem popřál krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí,
zdraví a pohody.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje, letošní Advent, vánoční
svátky i konec roku bude
jiný, než jsme byli zvyklí. Podobnou situaci jsme zažili již
loni, ale to jsme všichni
věřili, že za rok se situace
zlepší a vše se vrátí do starých
kolejí. Všechno je ale jinak,
rozbilo se, co se rozbít mohlo
a druhé Vánoce s Covidem se
blíží.
Pokusme se nejkrásnější
svátky roku prožít se svými
blízkými v klidu a pohodě.
Odložme na pár dní starosti a
pokusme se zapomenout na
rok plný zákazů, opatření a
roušek. Není přece nutné
před Vánoci vydrhnout okna,
vyčistit koberce, přerovnat
skříně a umýt kuchyňskou

Datum vydání: 14.12.2021

linku zespodu i shora. Udělejte si v předvánočním shonu čas sami na sebe, nechte se
okouzlit vánočními pohádkami.
A když vám v tom předvánočním shonu zbyde nějaký čas, vezměte si pěknou
knížku a dejte se do čtení. Ale
ještě před tím, než se začtete,
zamyslete se nad tím, jestli
byste také rádi nepsali nějaký
článek, postřeh, návrh nebo
připomínku do našeho zpravodaje.
Přejeme vám klidně a
příjemně strávený adventní
čas, a pod stromečkem
skromný, ale nejvzácnější dar
– zdraví.
redakce

Opět se ruší kulturní akce kvůli onemocnění
Covid-19
Naše obce žily bohatým kulturním životem. V dnešní
covidové době si ale připadáme jako v pohádce Pyšná
princezna, slibujeme, odvoláváme, slibujeme, odvoláváme
…. Ano, byli jsme nuceni kvůli protipandemickým
opatřením odvolat tradiční akce, které probíhaly každým
rokem v adventním období. Proto se stejně jako v loňském
roce neuskuteční Adventní koncert v kostele Nejsvětější
trojice a sv. Václava v Novém Sedle.
Bohužel na některé věci jsou krátcí i všichni svatí, a tak
ani letos nepřišel Mikuláš se svojí družinou, aby hodným
dětem rozdal dárky a těm, které neposlouchají a občas se
vyrovnají všem čertům, domluvil. Ale všichni věříme že se
doba změní, a příští rok svátek svatého Mikuláše oslavíme
tak jak jsme zvyklí. Přece jenom je to jeden den v roce, kdy
můžeme našim dětem reálně ukázat, že existuje dobro a
zlo. A že se zlem bychom si neměli zahrávat.
redakce
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Advent v Novém Sedle
Také letošní advent v
Novém Sedle bude poznamenán vládními nařízeními,
přijatými kvůli pandemii
koronaviru. Ta, stejně jako
vloni, neumožňují obci
uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu a
doprovodné akce.
Abychom si mohli užít
vánoční atmosféru alespoň v
omezeném rozsahu byl

„DOPISY JEŽÍŠKOVI”

I letos mohou naše děti využít
vánoční strom rozsvícen, ale
bez setkání občanů. Vánoční
„poštovní schránku”, do které
výzdoba bude na budově
mají možnost vhodit dopis
základní školy a obecního
Ježíškovi.
úřadu, nasvícen bude také Poštovní schránka bude umístěna
kostel Nejsvětější trojice a
na plotě u branky Obecního úřadu
sv. Václava v Novém Sedle.
I v letošním roce proběhne v Novém Sedle, kde bude umístěna
i bedýnka s obálkami. Dopisy
tradiční soutěž „O nejoriginálnější vánoční výzdobu“. vhoďte nejpozději do 21.12.2021.
redakce
Děkujeme :-)

Soutěž „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VÁNOČNÍ
VÝZDOBU“
Obec Nové Sedlo vyhlašuje 6. ročník soutěže o
nejoriginálnější vánoční výzdobu oken, štítů, balkónů a
předzahrádek rodinných domů a chalup. Chce tak podpořit
občany, kterým záleží na tom, jak vypadají jejich domy a
chalupy, občany, kteří dbají na vzhled svých domů a jejich
okolí i v předvánočním čase.
Hlavními kritérii při hodnocení vánoční výzdoby budou
nápaditost, originalita, a celkový efekt. Výsledky budou
zveřejněny v prosincovém vydání Novosedelského
zpravodaje.
Zapojte se do krásné vánoční soutěže a pomozte nám
navodit vánoční atmosféru ve všech našich obcích.

Svoz nadměrného odpadu

20. listopadu 2021 proběhl v našich obcích
pravidelný svoz nadměrného odpadu. Občané
Nového Sedla mohli odvézt odpad přímo do
kontejnerů ve „sběrném dvoře“, který byl
otevřen od 08.00 hodin, obyvatelé ostatních
obcí odkládali odpad na předem stanoveném
místě, odkud ho zaměstnanci obecního úřadu
během dne odváželi. Různým nadměrným
redakce odpadem byly naplněny celkem 4 velké
kontejnery a elektroodpadem 1 kontejner.
redakce

Označte své domy číslem popisným a své poštovní schránky
jménem
Vážení občané, žádáme Vás,
abyste si zkontrolovali, zda máte
řádně označený svůj dům číslem
popisným nebo evidenčním.
Případně, abyste tak co nejdříve
učinili a dům označili viditelnou
tabulkou s číslem. Zároveň toto
číslo uveďte u své poštovní
schránky.

ného systému jako jsou rychlá
zdravotnická záchranná služba,
hasiči nebo policie. Může se
Vám stát, že zavoláte „záchranku“ a ta Vás bude hledat po
celé obci, protože Vám bude na
domě chybět číslo popisné.

částí jednoho celku (např.
výrobní haly, garáže při domech,
drobné stavby apod.).

Stavby určené k (individuální)
rekreaci se označují evidenčními
čísly. Mimo citaci znění zákona
bývá uváděno, že evidenčními
Označit dům číslem popis- čísly jsou označovány budovy
ným je dokonce povinnost sloužící k prozatímnímu nebo
občasnému bydlení.
V případě, že číslo není zcela vycházející ze zákona…
zřejmé nebo doručovací adresa
Zákon o obcích (§ 31) stanení jednoznačná, nemusí být noví: Budovy musí být označeny
poštovní zásilky řádně doručeny. popisnými čísly. Samostatnými
Tento údaj ale není důležitý popisnými čísly se neoznačují
pouze pro doručovatele zásilek, vedlejší budovy resp. přísluale zvláště pro složky záchran- šenství budovy, které jsou souredakce
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Oprava pohostinství
Ten, kdo projíždí obcí Nové Sedlo jistě
zaznamenal několik budov, které rozhodně
nepřispívají k dobrému obrazu obce. Obecní úřad
proto zahájil postupné opravy nemovitostí, které
jsou v jeho majetku. V loňském roce dostala nový
zevnějšek budova čp. 56, letos zahájila obec
práce na místním pohostinství. V listopadu byly
dokončeny práce na fasádě budovy a na začátek
příštího roku je naplánovaná oprava střechy.
Dobová fotografie pohostinství

Současná fotografie

Místní poplatek za odvoz
USNESENÍ
komunálního odpadu s účinností
z 7. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 23.11.2021
od 01.01.2022
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo rozhodlo a schvaluje:
Vážení občané,
při 7. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne
- Prodej pozemku/části pozemků p.č. 574/37, 574/17,
23.11.2021 zastupitelé schválili Obecně
574/19 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku
poplatku za obecní systém odpadového
za obecní systém odpadového hospodářství (650,hospodářství na základě § 14 zákona č.
Kč/osoba)
565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinností
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o regulaci hlučných
od 1.1.2022.
činností
ź Znamená to, že se ruší dosavadní smluvní
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanoví
vztah a od nového roku bude platit poplatek
obecní systém odpadového hospodářství
každá fyzická osoba přihlášená k pobytu v
- záměr pronájmu pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Nové Sedlo u
obci Nové Sedlo a jejích místních částech tj.
Žatce
Břežany, Číňov, Chudeřín, Žabokliky a
- ENERGOARCH s.r.o. - Smlouvu o zřízení věcného
Sedčice ve výši 650,- Kč/osobu.
břemene - služebnosti, p.p.č. 574/17 v k.ú. Nové Sedlo u
ź Vlastník nemovité věci zahrnující byt,
Žatce
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
- Marius Pedersen a.s. - Dohodu o poskytnutí jednorázové
rekreaci, ve které není přihlášena žádná
slevy z ceny služby
fyzická osoba a která je umístěna na území
- Plán inventur na rok 2021
obce. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující
- Rozpočtové opatření č. 5/2021
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
- ZŠ a MŠ Nové Sedlo - jmenování zastupitele ZO pí Jitku
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou
Kovandovou členem školské rady
povinnost společně a nerozdílně.
pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední
OÚ Nové Sedlo
desce
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Obec Nové Sedlo nabídla zájemcům očkování proti nemoci Covid-19
Po snížení zájmu o očkování
proti covidu na přelomu jara a léta
byl ukončen provoz velkého
očkovacího centra na náměstí
Poperinge v Žatci a očkování se
přesunulo do budovy polikliniky.
Protože na konci roku nejenže
stoupl zájem o očkování, ale řada
očkovaných má nárok na třetí
posilující dávku, nestačilo toto
malé očkovací centrum zájmu.
Tvořily se zde dlouhé fronty, které
lidi spíše od očkování odrazovaly.

Proto po dohodě s očkovacím
týmem nabídla Obec Nové Sedlo
očkování všem zájemcům přímo v
prostorách Obecního úřadu v
Novém Sedle. O této možnosti byli
občané informování prostřednictvím mobilního rozhlasu s tím,
že zájemci kontaktovali přímo
pracovníky úřadu.
Očkovací tým žatecké nemocnice přijel do Nového Sedla 30.
listopadu a jeho první zastávka
byla v Domě s pečovatelskou

službou, kde proběhlo naočkování
třetí posilující dávkou. Před 14.00
hodinou odpoledne zdravotníci
očkovali v malé zasedací místnosti
OÚ a vakcína byla aplikována
celkem 45 občanům.
Certifikát o provedené
vakcinaci si občané, kteří se
nechali očkovat, můžou
vyzvednout na podatelně OÚ
Nové Sedlo.
redakce

Coming out: Co dělat, když se dítě „vyoutuje“?
Jana (46 let): To, že bude milostný život mojí dcery trochu jiný, jsem začala vnímat,
když přišla puberta. Na každou otázku ohledně kluků vždycky tak divně odsekla.
Naopak k nám domů chodila její dobrá kamarádka, nebo aspoň to jsem si nejdříve
myslela. Až do chvíle, kdy jsem je viděla, jak se drží za ruce. V ten moment mi začalo
všechno docházet. Zakrátko na to dcera přišla s tím, že nám musí něco povědět.
Coming out byl popsán jako zásadní součást vývoje lesbické, gay a bisexuální identity. Hraje
významnou roli v duševním zdraví sexuálních menšin ve společnosti. Stručně a jednoduše se jedná o přiznání své
sexuální orientace na veřejnosti. Jakou roli v tomto procesu hraje rodič? Jak může svému dítěti s touto náročnou
životní situací pomoci? Nejen to si přiblížíme v následujícím článku. Informujte se

Coming out před rodiči bývá jedním z nejtěžších kroků v tomto procesu. Dítě nechce rodiče ničím zklamat a
bojí se, jaká bude reakce. O to víc, pokud jste doma nikdy nic podobného neřešili. Jestli přeci jen něco tušíte a
chcete vašemu dítěti situaci usnadnit, informujte se. V dnešní době chytrých telefonů, počítačů a internetu
vám stačí pár kliknutí a najdete spoustu užitečných informací. Ty vám pomohou pochopit, čím si vaše dítě
prochází. Pokud si nejste jisti, co a kde hledat, můžete se obrátit i na odborníky z řad psychologů nebo
pedagogických poradců.
Zákazy nepomůžou
Z řady výzkumů vyplývá, že v této životní situaci potřebují děti především podporu. Neznamená to, že musíte
mít k této problematice nutně pozitivní postoj. Důležité ale je dítě ujistit, že ho budete mít stále rádi a že na
něj nezanevřete. Zákazy nemají žádný smysl, docílíte tím pouze toho, že se vaše dítě bude ještě více trápit. Je
třeba si uvědomit, že se v tomto období cítí zmateně a možná i osamoceně. Zákazy navíc mohou způsobit to,
že se dítě „zasekne“. Činnosti, které ho dříve bavily, ho bavit přestanou, může se mu přestat dařit ve škole a to
není dobré ani pro něj, ani pro vás.

®
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Nebojte se obrátit na odborníky

Pokud i přes veškerou vaši snahu, není situace doma ideální, možná je pravý čas obrátit se na odborníka.
Vaše dítě se může stydět probírat právě tyto věci přímo s vámi. Přítomnost třetí osoby by mu tak mohla
pomoct se otevřít a dostat ze sebe vše, co ho trápí. Na konzultaci můžete jít buď společně, nebo se postupně
vystřídat individuálně a sezení pak hromadně zakončit. Odborník vám může doporučit řadu tipů, jak s vaší
PhDr. Michaela Miechová
ratolestí správně komunikovat.
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

LISTOPAD V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na začátku měsíce děti navštívily divadlo
v Žatci a shlédly pohádku s názvem
„VĚTRNÁ POHÁDKA“. Dětem se moc
líbila, největším zážitkem je ale vždy jízda
autobusem.
Na téma KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ si
zahrály na lékaře a sestřičky a možná to byla
příprava na budoucí povolání.
Na konci měsíce nás navštívila lektorka
MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY , z
puzzlí děti složily ulice, z kostek postavily
budovy a celé město nakonec zakreslily do
mapy. Na závěr byl dětem udělen titul
Zapsala Eva Rámešová uč. MŠ
STAVITEL MĚSTA.

Vánoční tvoření
Dne 25.11. se ve škole konaly vánoční dílny. Žáci se svými učitelkami se sešli odpoledne ve třídě a
společně vyráběli adventní věnce, svícínky, zápichy a další vánoční zboží, které se bude prodávat na
Vánočních trzích. Ty se budou konat od 30.11. ve vestibulu školy.
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka

Blahopřání
Dne 5. listopadu
2021 oslavil své
70. narozeniny
pan Josef Helásek
ze Sedčic.
Přejeme mu
mnoho zdraví,
štěstí a pohody.
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HISTORIE
V listopadovém čísle zpravodaje vás seznámíme
se stručnou historií spolků, které působily v Novém
Sedle od roku 1933. Jde o další kapitolu z Kroniky
obcí, která je pro občany k dispozici na OÚ v Novém
Sedle.

SPOLKY
Na rozdíl od politických stran, které lidi rozdělují,
existovaly už v minulosti různé spolky, které je v
různých oblastech činnosti sjednocovali. Podle
Pamětní knihy obce Nové Sedlo z 30. června 1933
působily v Novém Sedle následující spolky.
Prvním byla „Hospodářská beseda“, která byla
založena 18. listopadu 1883 a působila v oblasti
všeobecného vzdělání a hospodářského podnikání.
Beseda působila až do vypuknutí I. světové války.
Během války i po ní byly pokusy oživit činnost
spolku, to se však nepodařilo a spolek se pro
nedostatek členů 11. listopadu 1926 rozpadl.
O čtyři roky později v roce 1887 byl založen
„Hasičský spolek“. Zakladateli byli hospodář Václav
Medler a řídící učitel Albert Houstein.
V roce 1913 založil hospodář Josef Rozenkranz
„Sadební a okrasný spolek“ Spolek založil na jaře
1914 park před školou, po válce březový parčík na
záchytu u domu č. 71, parčík před obecním domem č.
28 a další úpravy. Ke spolku náležela ochotnická
scéna.
V roce 1915 vznikla v obci „Sekce včelařského
hospodářství zemského spolku v Čechách“. Jejím
zakladatel byl řídící učitel Albert Houstein a měl 25
členů.Místní skupina „Sdružení Němců v Čechách“,
která měla přibližně 130 členů byla založena v roce
1923. V rámci místní skupiny vznikl mužský pěvecký
sbor a od roku 1928 také sbor smíšený. Sídlo měl
spolek v hostinci “U dubu” Josefa Taubera č. 20.
V roce 1923 se ustavila místní skupina
„Severočeské jednoty“, která své schůze a zábavy
pořádala též v hostinci “U dubu”.
Mimo tyto spolky v obci působily: Dělnický
cyklistický spolek, Dělnický pěvecký kroužek a
Německý sportovní spolek (založen 1931).
O době obsazení Sudet a II. světové války
nemáme žádné písemnosti. Další se objevují až v roce
1945. Tehdy vznikají spolky nové, než však mohly
začít naplno se svojí činnosti došlo k jejich rozpuštění
a převedení na organizaci Národní fronty.
V roce 1945 byl kronikářem obce zvolen Antonín
Nikrle, řídící učitel v Novém Sedle, který tuto funkci
vykonával až do roku 1962.

Antonín Nikrle
23. září 1945 byl v obci založen Sbor
dobrovolných hasičů, jeho činnost však postupně
upadá. Činnost hasičské jednotky se podařilo oživit v
roce 1960. Místní jednotka ČSPO měla 37 členů a
mimo jiné uspořádala 11. června 1960 1. okrskové
cvičení, které shlédlo 500 osob shlédlo. Odpoledne
prošel obcí průvod sborů, družstev a strojů s hudbou
na hřiště, kde proběhlo cvičení. Cvičilo celkem 112
osob a po jeho skončení se konala zábava na parketu v
zámeckém parku. Bohužel po několika letech hasiči v
obci svoji činnost ukončili.
7. prosince 1945 byla ustanovena první „Místní
rada osvětová“, jejímž předsedou byl Jan Vlk,
přednosta železniční stanice ČSD. Vlastní osvětovou
činnost začala až v roce 1947 již pod Názvem
Osvětová beseda. Ta pořádá přednášky a vzdělávací a
jazykové kurzy. V roce 1953 zahajuje provoz kina v
nově adaptovaném kulturním domě, kde byl zřízen
kinosál a prostor pro ochotnické divadlo. 10.
listopadu 1954 byl při Osvětové besedě založen
dramatický kroužek ochotníků. V sedmdesátých
letech začala činnost Osvětové besedy stagnovat. Její
jedinou činností bylo pravidelné sobotní promítání
filmů pro děti i dospělé. Koncem sedmdesátých let
Osvětová beseda svoji činnost obnovila a stala se
hlavním organizátorem a koordinátorem všech akcí v
obci. V roce 1983 jí byl propůjčen titul Vzorné
klubové zařízení, v roce 1984 tento titul obhájila.
12. prosince 1948 se konala ustavující valná
hromada „Spolku divadelních ochotníků“ v Novém
Sedle, na které byl zvolen 10ti členný výbor spolku.
23. dubna 1951 přešel podle nových zákonů o
spolkovém životě Spolek divadelních ochotníků v
Novém Sedle na organizační základnu místní
skupiny ČSM, jako její dramatický odbor.
Členové dramatického odboru sehráli s velkým
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úspěchem 28. a 29. dubna 1951 s veselohru „Kozí
mléko“. První den představení shlédlo 90 divák,
druhý den 120 osob.
Mezi aktivní složky v obci patřil „Výbor žen“,
později Český svaz žen. V obci pracoval již v roce
1958, kdy převzal od Krajského národního výboru
televizor a putovní vlajku za vzornou a zatím
ojedinělou práci. Ženy pořádaly kulturní akce,

taneční zábavy, dětské dny. Ve spolupráci se Sborem
pro občanské záležitosti se účastnily vítání občánku a
vítání prvňáčků a dalších akcí.
V roce 1990 v obci zanikla Osvětová beseda, Český
svaz žen, Svaz socialistické mládeže, Sbor pro
občanské záležitosti nebo odbočka Svazu
československo-sovětského přátelství. V činnosti
pokračuje Tělovýchovná jednota.
Vl.Kubelíková, kronikářka obce

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,- Kč + poplatky cca 4000,- Kč. Požaduji vratnou kauci ve výši 6000,- Kč. Byt
přímo od majitele, bez provize RK. Byt bude k nastěhování od 1.12.2021 Požaduji slušného a
pracujícího nájemníka. Petr Bartoš 723814168 nebo raby@seznam.cz.
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Vydavatel (sídlo): Obec Nové Sedlo, Farní 36, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, IČ: 00265292, tel.: 415 786 113, e-mail: obec@nove-sedlo.cz, www.nove-sedlo.cz.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah článku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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