Novosedelský
zpravodaj

BŘEZEN 2022
číslo 3 ročník XII.

MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, již tradičně se k Vám dostalo
další vydání Novosedelského zpravodaje, ve kterém
se Vám snažíme přinášet nové informace o našich
obcích, ale i něco z historie.
V tento čas nám začínají dlouho očekávané jarní
slunné dny s občasnými ranními mrazíky a tím i jarní úklid
a úprava zeleně. Již od poloviny března opět začala obec,
vždy v pondělí, svážet bioodpad.
S příchodem hezkého počasí se opět rozmohl jeden
nešvar a to ten, že pár jedinců vytáhlo z garáží své "
nablýskané dvoukolové oře" neboli motocykly, u kterých
upravili výfuky, aby to co nejvíce " řvalo", aby všichni
slyšeli, že teď jede ON a určitě si myslí, jak ho všichni
obdivují, ale opak je pravdou. Jezdí po zemědělských
soukromých pozemcích, kdy dochází k poškozování půdy,
obtěžují obyvatele nejen bytovek, kde schválně "túrují" své
stroje atd. A zde má každý občan možnost zavolat Policii ČR
a informovat ji, že zde možná dochází k páchání trestné
činnosti či přestupku.
V archivu byl nalezen dokument s nákresem původních
objektů s čp. a s vyznačením všech studní v obci Nové Sedlo.
V současnosti se doplňuje kdo a kdy v objektech bydlel, a to
i v těch, kde již byla provedena demolice.
V současné době je již dokončena realizace víceúčelového hřiště včetně pokládky umělé trávy u ZŠ, jsou
provedeny terénní úpravy a osetí trávou. Bylo provedeno
vydláždění plochy pro stavbu venkovní učebny pro žáky ZŠ,
dřevěnou konstrukci nám vyrábí společnost GARDE.cz
s.r.o. z Čejkovic.
Také bych Vám chtěl sdělit nepříjemnou událost, že "
nějaký vyvrhel" v noci dne 19.3. zapálil na hřišti v Novém
Sedle u posezení, víceúčelovém hřišti odpadkový koš, do
kterého ještě naházel polena…celkem nepochopitelné.
Zřejmě si ale neuvědomil, co všechno mohlo shořet a jak
velká škoda mohla nastat. Samozřejmě se po výše
zmiňovaném pátrá.
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 a slunné jarní
dny plné pohody.
Petr Sýkora, starosta
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Vážení čtenáři zpravodaje, střídání ročních
období symbolizuje věčný a neměnný koloběh
života a jaro vždy spolehlivě vytlačí zimu, aby
nám do domovů přineslo sluníčko a do zahrad
rozkvétající přírodu. Se zimou jsme se
rozloučili masopustním průvodem, máme za
sebou první jarní den, změnu času ze zimního
na letní, přivítali jsme jaro každoroční
„Prvosenkou“.
Jaro ale neznamená pouze probuzení
přírody, ale také velký jarní úklid. Proto se na
vás, tak jako v jiných letech, obracíme s
prosbou. Nebuďme sobečtí a udělejme vše, co
můžeme, aby naše okolí bylo hezké. Netvařme
se, že co je za naším plotem, se nás netýká.
Naší vizitkou nejsou jen upravené zahrady a
truhlíky na oknech, ale i společné veřejné
prostory. Děkujeme.
Užívejte si jaro, teplé sluneční paprsky,
rozkvetlou přírodu a zachovejte si dobrou
náladu.
Redakce

Elektronická verze úřední desky
Obecní úřad v Novém Sedle přistoupil k
dalšímu zjednodušení komunikace s občany.
V praxi se osvědčilo informování občanů
mobilním rozhlasem, veškeré vyhlášky jsou
dostupné na webových stránkách obce a je
upřednostňován způsob komunikace s úřadem
emailem namísto poštou.
V Novém Sedle byla v měsíci březnu
instalována nová úřední deska, a to v
elektronické podobě. Jedná se o veřejně
přístupnou plochu určenou ke zveřejňování
právních předpisů, rozhodnutí a jiných
dokumentů správních orgánů a soudů. Deska
je umístěna u obecního úřadu. Celkové
náklady na zřízení úřední desky činily 235
224,- Kč, z toho 141 000,- Kč bylo uhrazeno
formou dotace.
redakce
®
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Vážení ,
chtěla bych touto cestou poděkovat celému OÚ a pečovatelkám
Světlance a Haničce za oslavu MDŽ v pečovatelském domě v
Novém Sedle. Ta proběhla 8.3.2022. Přišel nám popřát také pan
starosta . Byl velice příjemný a je vidět, že k lidem starší generace
má pěkný přístup. Oslavy se zúčastnila většina obyvatel
pečovatelského domu. Nechybělo ani pohoštění a ženy obdržely
kytičku, která všechny moc potěšila. O zábavu se postarali p. Volek
a p. Cibulka. Zpěv a hudba se rozléhaly po celém domově, nálada
byla výborná a oslava se všem velmi líbila. Tak ještě jednou všem
velké díky.
obyvatelka DPS v Novém Sedle
Jaroslava Filipová

Šipkový turnaj
Dne 19.3.2022 se v naší hospůdce
uskutečnil „Šipkový turnaj“. Zúčastnilo se 16 hráčů a podpořit přišli i
fanoušci z rodin.
13.00 hod. – sraz
14.00 hod. – rozlosování do skupin A, B
20.00 hod. – ukončení a vyhlášení výherců

Občerstvení bylo zajištěno s pomocí Obecního úřadu a medaile, které
vyrobila Z. Koutová 12, byly předány
výhercům. Hlavním organizátorem
turnaje a zapisovatelem výsledků byl
Jiří Blochin. Nálada byla suprová a
doufáme, že se příští rok opět sejdeme.
Zdeňka Koutová
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USNESENÍ
z 2. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 24.03.2022

ZŠ a MŠ Nové Sedlo

Světový den vody
24.3. se v ZŠ uskutečnil jako každým
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo rozhodlo a schvaluje:
rokem
Projekt ke Světovému dni
ź Přidělení dotace z programu „Podpora spolkové činnosti
vody. Žáci 1.-3. ročníku si povídali o
2022“ TJ Nové Sedlo, z.s. ve výši 200 000,- Kč
důležitosti vody jako podmínce života, o
2
ź Záměr prodeje části pozemku p.č. 119/1 o výměře 273 m
skupenství vody, výskytu vody v
v k.ú. Břežany u Žatce
přírodě, o koloběhu vody. Shlédli pořad
ź Poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy o různých podobách vody. Ve výtvarné
a Slezska ve výši 2 000,- Kč
výchově kreslili vodovodní kohoutky a
ź Poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro podporu vodu. Celý projekt se vydařil a žáci se
Linky bezpečí, z.s.
zájmem plnili jednotlivé aktivity.
ź Prodej pozemku p.č. 78/4 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka
výměře 368 m2 (40,- Kč/m2 – 14.720,- Kč)
ź Koupi vozidla AVIA s hydraulickou plošinou za cenu ve výši
150 000,- Kč
ź Podání žádosti o dotaci na vybudování „In-line dráhy“ z
Fondu Ústeckého kraje
ź Pořízení změny Územního plánu Nové Sedlo na návrh
navrhovatele Ing. Zuzany Aschenbrennerové, Číňov, zkráceným postupem – vymezení nové zastavitelné plochy na st.
p.č. 29 a p.p.č. 34 k.ú. Číňov, za účelem výstavby rodinného
domu, za podmínky úplné náhrady nákladů na pořízení
změny územního plánu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů navrhovatelem.
Dále zastupitelstvo schvaluje:
- pořizovatele změny č. 3 Územního plánu Nové Sedlo MěÚ
Žatec, SVÚ, ŽP – Úřad územního plánování,
- pověřeného zastupitele p. Petra Sýkoru
- a zpracovatele změny územního plánu U24 Ing. Koloušek
- Rozpočtové opatření č. 1/2022
ź Záměr směny pozemků parcelní čísla 151/3 o výměře 7
2
2
121 m - orná půda, 151/10 o výměře 3650 m , 755/1 o
2
2
výměře 12247 m , 755/2 o výměře 969 m – ostatní plocha to
vše v katastrálním území Nové Sedlo u Žatce, pozemků
parcelní čísla 96 o výměře 7361 m2 – trvalý travní porost,
2
98/14 o výměře 19251 m – ostatní plocha, to vše v
katastrálním území Břežany u Žatce
,za
parcely parcelní číslo 206 o výměře 11449 m2 – ovocný sad a
488/7 o výměře 41373 m2 – lesní pozemek, to vše v
katastrálním území Nové Sedlo u Žatce. Uvedené parcely jsou
ve vlastnictví FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o.
Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo bere na vědomí:
ź Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 4.3.2022

Pozn.: s úplným znění se můžete seznámit na úřední desce.
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BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V březnu se děti připravovaly na vítání jara. Při procházkách v
přírodě objevovaly první jarní květinky a ty si pak ve školce
namalovaly. Na interaktivní tabuli přiřazovaly zvířátka a jejich
mláďátka a pokusily se je potom složit z papíru, užily si malou
technickou univerzitu a získaly titul malý inženýr. V parku se
proměnily v závodníky v běhu.
p.uč. Eva Rámešová
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HISTORIE
V únoru se na nás obrátila vedoucí společenskovědního oddělení Regionálního muzea K.A.Polánka
v Žatci PhDr. Milada Krausová, Ph.D. s dotazem,
jestli nemáme obrázek pomníku Hanse Damma
(bývalého majitele zámku), který byl odhalen roku
1919 v zámeckém parku v Novém Sedle. Letos
uplyne 90. let od odhalení pomníku chmelařům v
Žatci, kde měl Damm "hlavičku" a muzeum
připravuje expozici žateckého pokladu, který se našel
kousek od chmelařského pomníku v Žatci roku 1937.
V této souvislosti také PhDr. Krausová napsala
článek o JUDr. Hansi Dammovi a dala nám svolení
otisknout ho v Novosedelském zpravodaji. Jedná se o
obsáhlý a velice zajímavý článek, který by bylo škoda
krátit, aby se do zpravodaje „vešel“. Proto jsme se
rozhodli ho rozdělit na čtyři části a otisknout ho
postupně. Objevilo se v něm například nové zjištění,
že zámek začal stavět již otec Hanse Damma,
zajímavé je i určení pomníku. Rodina Dammů, které
patřil velkostatek, žila v Novém Sedle v letech 1896 –
1923.

3. července 1932 byl v Žatci odhalen dnes již
neexistující pomník věnovaný třem německým
„otcům chmelařům". Zdobily ho bronzové
podobizny Theodora Zulegera , Josefa Fischera a Dr.
Hanse Damma. Z těchto tří žil v době odhalení jen
Josef Fischer, který mu byl osobně přítomen. Protože
zprvu pršelo, větší část slavnosti se odehrála v
budově nedaleké nové známkovny. Dorazili příbuzní
oslavovaných chmelařů, místní chmelaři, politici a
další prominenti. Přišli jak Němci, tak Češi. Sedláků
mělo být na půl tisíce. Po oslavných projevech,
poděkování autorům a symbolickém předání
pomníku do správy Německé společnosti pro
dopravu chmele se všichni vydali ven. Dle zpráv v
tisku měla být slavnost nejen focena, ale i filmována.
Proběhla v době hospodářské krize, kdy bylo slavné
žatecké chmelařství v úpadku. O to více se mluvilo o
jeho nedávné slávě a mužích, kteří usilovali o jeho
rozvoj.

Vlasta Kubelíková, kronikářka

JUDr. Hans Damm
* 15. prosince 1860 Želeč † 17. srpna 1917
Františkovy Lázně
Damm a pomník „otcům chmelařům”

Pomník vznikl podle návrhu známého vídeňského
architekta a žateckého rodáka Karla Lehrmanna.
Stavební práce prováděla žatecká stavební firma
Josefa Luderera v Žatci (sídlo v dnešní Dukelské ulici
čp.1081), ornamentální výzdobu navrhl profesor
Robert Oblieger z Vídně. Kamenické práce dostal
zadáno Ing. Josef Seiche z Teplic – Šanova.
Realistické portrétní hlavičky z bronzu vytvořil
sochař z Karlovarska Wilhelm Srb-Schlossbauer
(1890–1972), odlila je firma Karla Bartáka z Prahy.
Dammovu podobu vystihl dle dobové fotografie
sochař přesně, včetně jeho velmi přátelsky
působícího výrazu.
Pomník stával v ulici, která vedla dnešním
nádvořím budovy Chmelařství a od roku 1929 nesla
Dammovo jméno. Roku 1946 byly přejmenována na
Chmelovou, pak nesla krátce jméno Karla Osvalda
(1964), zanikla v souvislosti se stavebními úpravami
budovy Chmelařství, kdy došlo k uzavření nádvoří.
Jen kousek od pomníku byl roku 1937 objeven slavný
žatecký poklad.
Hans Damm byl ve své době známým politikem
nadregionálního významu. Plány na postavení jeho
pomníku vznikly již těsně po jeho smrti. Už 10.
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února 1918 byl založen výbor pro jeho stavbu a
začalo se s výběrem finančních prostředků. Výboru
předsedal žatecký starosta Karl Wostry, ve vedení byl
rovněž Josef Fischer. Uvažovalo se o pomníku
figurálním před Starou poštou (tedy přibližně v místě
pozdějšího pomníku). Město navrhlo místo u kašny v
žateckém parku nedaleko evangelického kostela.

jednotlivců. Přispěla však např. i německá agrární
strana nebo Centrální svaz německých zemědělských
družstev. Kompletní seznam dárců i historie vzniku
pomníku byla sepsána do pamětní listiny, která byla
vložena do kovové schránky a následně do pomníku.
Její text se zachoval ve speciální příloze novin Saazer
Hopfen-und Brauerzeitung, která přinesla i podrobný
popis slavnosti, jeho fotografii i portréty a stručné
životopisy všech tří zobrazených chmelařů. Zvláštní
přílohu vydal u příležitosti odhalení rovněž Saazer
Anzeiger.

Z obav, aby v nové republice nedošlo k poničení
pomníku německých chmelařů, spolek na několik let
přerušil činnost. Znovu se sešel roku 1930 za
předsednictví Josefa Fischera, který se však vedení
Dobové obavy ze zničení pomníku se skutečně
vzdal. Stal se pouze čestným předsedou. Nové
předsednictvo rozhodlo, že pomník bude věnován časem naplnily. Připomínky německých chmelařů
nejen Dammovi, ale i T. Zulegerovi a zmíněnému J. nebyly novým režimem vítány. Postupně mizely i
Fischerovi. Prostředky byly získány veřejnou další stopy po Hansi Dammovi.
sbírkou od chmelařských institucí, místních spolků i
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KLUB
Z
TJ Nové Sedlo 20
Podbořany
20
SK Strupčice 20
FK Duchcov
20
SFK Meziboří 19
FK Blažim
20
TJ Baník Osek 20
FK Vroutek
20
Lenešice
20
Chlumčany
20
TJ Sokol Údlice 20
Obrnice
20
TJ Baník Ohníč 20
TJ Sokol Březno 20
TJ Kopisty
20
TJ Krásný Dvůr 19

V
18
13
14
14
13
11
11
10
10
9
8
8
8
7
5
0

Tabulka
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
7
6
6
6
9
9
10
10
11
12
12
12
13
15
19

S
86:29
57:35
74:43
66:46
49:35
58:42
57:44
51:51
47:48
70:38
50:38
39:56
47:61
28:50
25:89
18:117

B
54
42
39
39
38
33
33
32
30
28
26
24
23
20
15
1

P+
0
0
3
3
2
1
1
1
1
0
1
1
2
2
1
0

P0
3
0
0
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1

Registrace: MK ČR E 19892, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POČTU 250 ks. - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Jaroslava Holičová, grafická úprava: Dita Sýkorová.
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.

strana 8

