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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, opět se k
Vám dostalo další již dvanácté
číslo Novosedelského zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme informace o událostech v našich obcích.
Rok 2021 nám mimo jiné přinesl stále
pokračující epidemii Covid-19 včetně
nové mutace delta. Proto i letos vstupujeme do nového roku s řadou různých
vládních opatření, které nám snad
povedou ke zlepšení situace včetně
očkování. V uplynulém roce musela být
omezena většina kulturních akcí, tak
snad se nám v letošním roce některé
uskutečnit podaří.
V prosinci proběhlo poslední zasedání zastupitelstva obce, kde se mimo
jiné schválil rozpočet na rok 2022. Pan
S. Stejskal písemně oznámil, že se k
30.12.2021 vzdává mandátu zastupitele.
Co nás čeká v roce 2022? V první
řadě to na podzim budou komunální
volby do obecních zastupitelstev. Opět
se dá předpokládat postupné šíření
pomluv, lží a polopravd tak, jako to
probíhalo v roce 2018. První náznaky
jsme již zaznamenali v diskusi při
prosincovém zasedání zastupitelstva od
pár našich spoluobčanů, kteří místo
toho, aby přišli s něčím novým, s
nějakých dobrým nápadem či podnětem, jak co zlepšit, tak se jen předvádí a
dál už jen škoda slov…
Obec má na rok 2022 opět naplánovanou řadu akcí. Bylo jako každým
rokem podáno několik žádostí o dotace
na Krajský úřad, Ministerstvo kultury a
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2022.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje, do rukou se vám dostává
poslední číslo jedenáctého ročníku Novosedelského zpravodaje. Již jedenáct let vydává
Obec Nové Sedlo pravidelně
každý měsíc zpravodaj, který je
zdarma dodáván do všech
domácností našich obcí. Všechna předcházející čísla si můžete
prohlédnou také v elektronické
verzi na webových stránkách
Obce Nové Sedlo:

Datum vydání: 13.01.2022

https://www.nove-sedlo.cz/oobci-1/novosedelsky-zpravodaj/.

Na konci roku 2021 děkujeme
našim čtenářům za přízeň,
kterou nám věnovali. A děkujeme také těm, kteří do zpravodaje přispívají, a všem, kteří se
zapojují do práce pro naše obce,
nebo nás podporují. Všem
našim občanům přejeme šťastné vykročení do roku 2022 a
těšíme se na další spolupráci.
redakce

Ježíškova schránka
Pandemie Covidu-19 ovlivnila kulturní život v našich obcích.
Mnoho akcí muselo být zrušeno, včetně těch adventních. Co však
neovlivnila byla tradiční Ježíškova pošta. Do zvláštní „poštovní
schránky“ mohly až do 21. prosince děti vhazovat své dopisy
Ježíškovi. Schránka byla umístěna na plotě u branky obecního
úřadu a děti do ní vhodily celkem 30 obálek. Vylosovány byly 3
děti, kterým bude jejich přání splněno.
redakce

Soutěž „O nejoriginálnější vánoční výzdobu“ má
vítěze
Obec Nové Sedlo připravila pro širokou veřejnost již 6. ročník
soutěže „O nejoriginálnější vánoční výzdobu“. Také letos se naše
obce rozzářily nápaditou a zajímavou světelnou výzdobou a
vybrat tu nejkrásnější nebylo jednoduché. Hodnocena byla
vánoční výzdoba ve všech našich obcích a stejně jako v minulých
letech nebylo rozhodováno o pořadí, ale bylo vybráno 6
nejoriginálnějších výzdob, které budou oceněny stejnou cenou.
Vyhodnocení proběhlo poslední prosincový týden a dnes vám
přinášíme výsledky této vánoční soutěže. Vítězi jsou: J.

Hofericová (Nové Sedlo), manželé Kostkovi (Nové Sedlo),
D. Nevím (Nové Sedlo), manželé Pavlicovi (Sedčice),
manželé Rešetkovi (Břežany čp. 24), manželé Studničkovi
(Nové Sedlo).
Oceněným blahopřejeme a všem ostatním, kteří svá obydlí
vánočně vyzdobili a vytvořili tak vánoční kouzlo a atmosféru,
děkujeme.
redakce
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USNESENÍ
z 8. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 22.12.2021
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo rozhodlo a schvaluje:
- pronájem části pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 3622,02 m2 (1,- Kč/m2)
- rozpočet obce Nové Sedlo na rok 2022
- rozpočet ZŠ a MŠ Nové Sedlo na rok 2022
- poskytnutí fin. příspěvku v výši 2.000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje
- Návrh na změnu Územního plánu Nové Sedlo – změna č. 3 – Obec Nové Sedlo má pro své území platný
územní plán z října 2011 a změnu č. 1 Územního plánu Nové Sedlo z května 2016. V současné době se
zpracovává návrh změny č. 2 Územního plánu Nové Sedlo. Dle územního plánu jsou st.p.č. 29 a p.p.č. 34 v
k.ú. Číňov zařazeny do Plochy smíšeného nezastavěného území. Pozemky jsou z větší části součástí
bezpečnostního pásma VVTL plynovodu. Na území obce Číňov jsou navrženy dvě rozvojové plochy a to se
zařazením Plochy smíšené obytné vesnické, z toho větší plocha tohoto využití je z ½ již zastavěna v souladu s
ÚP. Plocha čistého bydlení se na území obce Číňov nenachází. Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování posoudil úplnost předloženého návrhu na pořízení změny
Územního plánu Nové Sedlo zkráceným postupem a potvrzuje, že předložený návrh splňuje všechny
stanovené náležitosti dle odst. 2 § 55a stavebního zákona a je v souladu s právními předpisy. Viz příloha č. 10
– MěÚ Žatec – Návrh na změnu Územního plánu Nové Sedlo (zn. 08/2018/ÚÚP).
pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední desce

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (OZV č. 1/2021)
Vážení občané, od 1.1.2022 vstoupila v platnost OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Každý občan, který v našich obcích má trvale nahlášený pobyt bude platit poplatek
ve výši 650,- Kč/rok. Tento poplatek bude platit i majitel nemovitosti, který vlastní např. chatu, objekt, ve
kterém nebydlí. Žádáme majitele těchto nemovitostí, objektů o ohlášení OÚ Nové Sedlo. Nově vzniká i to, že
každý občan bude mít přiřazený variabilní symbol, který je, pokud bude poplatek posílán bezhotovostně
bankovním převodem, nutné si vyžádat na podatelně OÚ (osobně, telefonicky, e-mailem). Z důvodu menších
komplikací s novým účetním programem žádáme o placení poplatku až od 1.2.2022. Děkujeme za pochopení.
D. Sýkorová, OÚ Nové Sedlo

Příspěvky občanů
věčný, protože to, co představuje je především láska
k
bližnímu, kterou projevujeme nadělováním dárků
Každý rok ve stejnou dobu si připomínáme radost,
pod
stromeček. A jakkoli ji není nikdy dost, musíme ji
že se u nás můžeme radovat z vánočního stromečku a
dárků pod ním. Jinde je totiž zakazují. Doba bohužel stále chránit a povzbuzovat, nelze ji také nikdy zničit.
stále přitvrzuje a evropská komisařka dokonce
A nyní poněkud jiné téma z jiného ,,soudku".
navrhuje, aby se v EU zakázalo používat slovo
Blíží se výročí, které budí u mnohých rozporuplné
Vánoce a vůbec nějaká spojení s křesťanstvím, aby se rozpaky. Jde o výročí (nevím kolikáté) sebeupálení
páni migranti, ať už legální či nelegální, neuráželi. Jana Palacha. Dovoluji si apelovat nejen na rodiče
Karel Kryl kdysi napsal krásnou báseň kterou zpíval. našich dětí, ale také především na učitele. Rozhodně
Jmenovala se ,,Děkuji" a autor v ní děkoval za bolest, jej nezviditelňujte jako hrdinu. Spíše jej uveďte za
za trýzeň, za slzy a za vše zdánlivě zlé, protože ho to příklad, jak se věci neřeší, a řešit nemají. Člověk
učilo překonávat slabosti. A já věřím také, že každé může mnoho dobrého vykonat, změnit když je
Vánoce nám přináší posilu v tom, abychom naše naživu. Mrtvý už nedokáže a nevykoná nic! Mj....
slabosti překonávali a abychom se radovali z toho, že viděli jste na filmových záznamech jeho rodiče a
žijeme a že máme alepoň to, co máme, z rodiny a ostatní členy jeho rodiny na jeho pohřbu? Čímpak si
přátel. Abychom si tuto kulturu udrželi, stačí, když si to od něho zasloužili, že jim způsobil takovou bolest a
ji nenecháme vzít. Když každé Vánoce budou následné dvacetileté peklo ze strany STB? Nevím,
Vánoce, když se o těch Vánocích sejde s láskou celá bylo mi v té době 12let ale moji rodiče mi už tenkrát
rodina, v níž bude tatínek, maminka, děti i dědeček s upozorňovali na nesprávnost takových skutků.
babičkou. Zkrátka - že jsme prostě lidé, kteří patří k
Přeji vám všem úspěšný Nový rok.
sobě. Jde o symbol, který mnohým kulturním
Miroslav Ryska
negramotům vadí, a bude vadit. Ale je to symbol
Vážení a drazí přátelé, kamarádi, spoluobčané.

strana 2

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Vánoční zpřístupnění novosedelského betléma která se zrodila z čisté fantazie. Kromě betléma byla
aneb „Ježíšek není Santa Claus ani Děda Mráz“ také 2. ledna v 11.hod odsloužena v kostele
Abychom připomněli podstatu slavení našich podbořanským děkanem P. Aleksandrem Siudzikem
českých Vánoc, byl o vánočních svátcích ve dnech Novoroční bohoslužba s vánočními zpěvy. Vánoční
25. a 26. prosince zpřístupněn v kostele sv. Václava v výzdoba bude v našem kostele až do tzv. Hromnic 2.
Novém Sedle původní betlém, který se vrátil na své února, kdy podle staré tradice končívala vánoční
místo po několika letech. Během uvedených doba. Pro zájem a nemalou účast se bude konat ještě v
vánočních prohlídek měli možnost návštěvníci neděli 16. ledna od 11. do 12. hod opětné zpřístupnění
vyslechnout příběh o Narození Ježíše Krista, který i betléma a to v tzv. Tříkrálové podobě i s třemi králi a
přes pokračující komerční, a tedy povrchní jejich doprovodem. K návštěvě kostela jste srdečně
interpretaci Vánoc ve společnosti, zůstává stále zváni. Doufám, že si ten, kdo navštívil o Vánocích
podstatným obsahem Velké vánoční noci, ve které tak kostel, odnesl myšlenku životního postoje pastýřů i
rádi zpíváme koledu „Narodil se Kristus Pán…nám, vzdělaných mudrců klanějících se v pokoře Kristu a
nám narodil se“. Od novosedelských jesliček jsme se to, že pokora není ustrašenost, ale pravdivost k sobě a
v hovoru dostali k Betlému a tamní bazilice Narození druhým. Tuto ctnost bych rád popřál čtenářům
Páně, tedy reálnému rodišti Krista. K třem mudrcům, Zpravodaje, abychom se v novém roce 2022 nad
perským učencům, betlémské hvězdě a dalším nikým nepovyšovali a ani se před nikým
historickým souvislostem. Doufám, že se nám tímto neponižovali, ale byli pravdiví a otevření jeden pro
vánočním zastavením podařilo naznačit, že Ježíšek druhého.
není Santa Claus, který má původ ve svátku sv.
Mikuláše, ani Děda Mráz či jiná pohádková postava,

PROSINEC V MŠ
Prosinec byl ve školce plný událostí. Nejdříve děti
vyráběly dárečky a přáníčka pro rodiče a na vánoční
trhy. 6.prosince děti navštívil Mikuláš s čerty, přinesl
mnoho sladkostí, děti mu za to řekly básničku, nebo
zazpívaly písničku a slibovaly, že už budou hodné.
Také si užily venku trochu sněhu. 22.prosince od rána
zpívaly koledy, ochutnávaly cukroví od maminek a
dočkaly se Ježíška, který přinesl hodně dárků, takže
rozbalovaly a rozbalovaly a hrály si.
Velké poděkování patří p. Weibergovi, který dětem jako
každý rok přivezl do školky a do školy krásné vánoční
stromečky.
Eva Rámešová uč. MŠ
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Setkání s hasičem v ZŠ
Dne 15.12.2021 nás ve škole navštívil v rámci projektového dne ve výuce profesionální hasič
podpraporčík Karel Krejčík. Žáci se formou diskuze, sehráním situačních rolí a didaktickými hrami seznámili
s náplní práce hasičů. Také si vyzkoušeli masáž srdce na dýchací loutce, dýchací masku. Výstupem byla
pojmová mapa na téma hasič a obrázky na téma hasičská auta. Dětem se netradiční výuka líbila, byly aktivní
při praktických činnostech. Byly pozvány na den otevřených dveří do hasičské stanice v Žatci. Děkujeme
panu Krejčíkovi za hezky prožité dopoledne.
Třídní učitelka Mgr. Jitka Zamrzlová

FOMO –
Fear of
missing out
Dnešní doba je
zvláštní. Můžeme sedět s přáteli
v restauraci a zároveň díky sociálním sítím sledovat dění na večírku v jiném městě.
Dostupnost online světa neustále svádí k tomu,
abychom byli ve střehu, abychom kontrolovali, co se
kde zrovna děje a hlavně, aby nám nic neuteklo. Lidé
těžce nesou věty jako: „No, tohle nepochopíš, to bys
tam tehda musel být!“ nebo „Počkej, ty fakt nevíš, o
čem mluvím? Vždyť to bylo úplně všude!“ A tak se
někteří snaží o nemožné: být na více místech
najednou, být u všeho, co se děje. Ale není to spíše tak,
že nakonec nejsme vlastně nikde doopravdy?

Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of
missing out, do češtiny bychom tento termín nejlépe
přeložili asi jako strach z promeškání/ ze zmeškání.
Častěji se ale i v našem prostředí setkáváme právě se
zkratkou FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro který
je typický neustálý strach, že nám něco důležitého
uteče, že u něčeho významného nebudeme. Projevuje
se silnou úzkostí, roztěkaností, podrážděností nebo
nerozhodností.
Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může
mít mnoho podob, rozhodně nemusí být spojeno jen s
online světem (ačkoli popularita sociálních sítí
tomuto syndromu značně nahrává). Typickým
příkladem projevu syndromu FOMO je bezcílné
scrollování na telefonu. Člověk vezme do ruky
mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální síť a
chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho hned
vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální sítě
zase zkontroloval. Nic nového? Raději, to aktualizuji
znovu. A teď? Pořád nic? Tak ještě jednou…

FOMO: Strach z promeškání
Rizikem syndromu FOMO je zejména, že nám
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kvůli strachu z toho, že nám něco někde uteče, utíká
především vše, co je přímo před námi. FOMO může
vést člověka k prokrastinaci („Ještě něco zkontroluju
a začnu. Ještě se podívám, jestli mi někdo nepsal a
začnu. Ještě…), nerozhodnosti (Dneska zůstanu
doma, chci mít chvíli pro sebe. Ale kamarádi vyrazili
do baru, nebude mi to pak líto? Ale když mně se
hrozně nechce nikam chodit. Hm, já radši půjdu,
abych toho pak nelitoval. A tak dotyčný i přes nechuť
vyrazí, jen aby mohl v pauzách při kontrole přemýšlet
nad tím, jestli neměl raději přeci jen zůstat doma).
Strach z promeškání také úzce souvisí s multitaskingem (věnování se více činnostem najednou).
Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že multitasking je
velmi výhodný a efektivní. Ukazuje se ale, že opak je
pravdou. Máme-li tendenci věnovat se neustále více
činnostem najednou, naše pozornost dostává pořádně
zabrat. Rychleji se vyčerpáme, jsme unaveni,
podrážděni, zvyšuje se chybovost.
Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy
druhých (a zvláště pak jejich životy na sociálních
sítích), může rychle nabýt dojmu, že jeho vlastní život
ani zdaleka není tak zajímavý a že se všichni kolem
mají tak nějak lépe. Sociální sítě jsou plné dokonalých
fotek ze zajímavých míst, na kterých se každý usmívá
od ucha k uchu. To, že realita a zákulisí těchto
fotografií jsou věc druhá, už často nevnímáme.
Výsledkem takového srovnávání pak může být ztráta
sebevědomí a pocity smutku, či prázdnoty.
Jak z toho ven?
Nikomu nejspíš není příjemné, když kamarádi
vtipkují o něčem, u čeho jsme nebyli, co se nás
netýká. Každého v takové chvíli nejspíše napadne:
Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale tak jak
taková myšlenka přijde, tak zase pomalu odezní a my
víme, že příležitostí bude ještě spousta. Lidé, u
kterých je rozvinut syndrom FOMO, v takových
situacích panikaří, pociťují napětí a úzkost a jsou
rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A začíná tak

Blahopřání

kolotoč všeho výše popsaného: srovnávání,
kontrolování a skákání od jedné činnosti k druhé.
V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem
více potřeba cvičit se v tom, aby byl člověk skutečně
tady a teď a vnímal přítomný okamžik. K tomu může
pomoci nejen to, že se pokusíme vyhnout se
multitaskingu a soustředit se jen jednu činnost,
skutečně vnímat, jak jí provádíme, ale také třeba
pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání či
mindfullness. Do pravidelných aktivit lze také zařadit
den offline - tedy den, kdy se odpojíme od všech
sociálních sítí a budeme věnovat plnou pozornost
pouze a jen skutečnému světu. Dobrou praxí je také
trénink vděčnosti - naučit se vnímat, co v životě
máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme vděční a
klidně si tyto aspekty našeho života pravidelně
zapisovat.
Myšlenky na to, že je nutně potřeba zkontrolovat,
co je kde nového mohou dosahovat až obsesivní
roviny, neustálé scrollování a znovu načítání dané
sociální sítě je pak kompulzí, která uvolní
nahromaděné napětí a úzkost. Někteří lidé se občas
přistihnou, že nemají-li možnost připojit se k
internetu, jsou značně podráždění, nervózní a
nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom
FOMO mísí až s formou nelátkové závislosti. V
takových případech je pak rozhodně vhodné vyhledat
odbornou pomoc a obrátit se na psychologa.
Pro život ve 21. století je typické propojení celého
světa a obrovské množství informací. Snažíme-li se
všechny tyto informace neustále vyhledávat a
přijímat, snadno se můžeme dostat do pasti, protože
zatímco se budeme horečně snažit držet krok s děním
na vzdálených místech, ztrácíme postupně přehled o
dění v našem nejbližším okolí. A časem pak můžeme s
hrůzou zjistit, že nám nakonec uteklo to nejdůležitější: náš život, naše tady a teď.
Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz

Pranostika na měsíc LEDEN:

Dne 9. prosince 2021
oslavila své 70.
narozeniny paní Marie
Helásková ze Sedčic.
Přejeme jí mnoho
zdraví, štěstí a
pohody.

když není konec ledna
studený, únor to dvakrát
nahradí.
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HISTORIE
V listopadovém čísle zpravodaje jsme vás
seznámili se stručnou historií spolků a organizací,
které působily v Novém Sedle od roku 1933. V dnešní
době kromě organizací působí v obci různá
neoficiální seskupení občanů, kteří pro sebe, ale i pro
své spoluobčany každoročně připravují mnoho akcí
pro pobavení nebo například zlepšení fyzické
kondice. Hodně takových akcí má dlouholetou
tradici. Namátkou můžeme jmenovat například
Podzimní pábení, Prvosenku jarní, Pálení čarodějnic,
účast na Srandě bez plotů, Chmelfestu. Ze sportu
můžeme jmenovat Trojboj, Turnaj ve stolním tenise,
Turnaj v nohejbale nebo Chmel cup. Za podpory
občanů je pravidelně v obci pořádán Dětský den nebo
Mikulášská nadílka.
V minulém čísle jsme vynechali jednu organizaci,
která jako jediná po roce 1989 neukončila svoji
činnost. Jde o Tělovýchovnou jednotu Nové Sedlo:

pěkná hra proti silnému soupeři. 17. prosince 1960 se
konala výroční schůze Sokola, který měl 41 členů.
Dospělí i žáci sehráli po 18 mistrovských zápasech a
odbor kopané skončil na 7 místě v okresní tabulce s 10
body, bez vyloučeného hráče. Touto událostí sice
končí zápisy v kronikách, které má obecní úřad k
dispozici, ale TJ pokračovala ve své činnosti a je
nejstarší organizací v naší obci.

Tělovýchovná jednota Nové Sedlo
28. dubna 1948 se konala v hostinci V. Ulrycha
schůze zájemců o sport, na které byl ustanoven S.K.
Ohře Nové Sedlo.
9. května 1948 uspořádal nově založený S.K. Ohře
Nové Sedlo slavnostní otevření nového sportovního
hřiště. Obcí prošel průvod sportovců s hudbou a u
památníku „Obětem nacismu“ před školou sportovci
položili květiny. Poté se na hřišti konala dvě utkání v
kopané. V prvém hráli žáci S.K. Ohře Nové Sedlo s
žáky S.K. Libočany nerozhodně 1:1. V hlavním
utkání zvítězil S.K. Libočany nad S.K. Ohře Nové
Sedlo 5:1. Slavnosti se zúčastnilo 350 diváků a den
byl zakončen večerní taneční zábavou.
V obecní kronice je dále zmíněn například
mistrovský zápas dne 29. dubna 1951, který sehrál
S.K. Ohře Nové Sedlo s S.K. Lučan Žatec B s
výsledkem 1:2. Zápas byl kronikářem hodnocen jako

TJ Nové Sedlo – fotografie kolem roku 1975
V roce 2004 vybudovala Tělovýchovná jednota na
hřišti sociální zařízení pro sportovce. V jarních
měsících roku 2009 začali sportovci s rekonstrukcí
hřiště na kopanou. Bylo provedeno skrytí
nevyhovující travní plochy a zřízena závlaha.
V roce 2014 postoupili novosedelští fotbalisté
poprvé ve své historii do okresního přeboru, a to z
druhého místa. Podzimní část soutěže okresního
přeboru mužů ukončila TJ Nové Sedlo jako podzimní
mistr soutěže. Následující rok fotbalový klub vyhrál
okresní přebor a postoupil do krajské I. B třídy.
Vl. Kubelíková, kronikářka obce

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje
Obec Nové Sedlo
Petr Sýkora, starosta
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