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Novosedelský zpravodaj
Vážení ètenáøi, svátky vánoèní skonèily a nastaly opìt každodenní starosti a radosti všedních dnù.
Redakce Vám všem ještì jednou pøeje ten nejlepší start do Nového roku a nadále se bude snažit
prostøednictvím Novosedelského zpravodaje pøinášet novinky, události, dùležité informace i Vaše
pøíspìvky.

Redakce

V pondìlí 7. 1. jsme se setkali s našimi obèany, abychom diskutovali o budoucnosti tìžby písku.
Uèinili jsme tak v souladu s naším pøedvolebním programem a to hned ve dvou bodech – zachování
krajiny a diskusi s obèany. V úvodu jsem pøedstavil obèanùm tìžbu písku v globálním úhlu pohledu –
jak probíhá ve svìtì a zdùraznil jsem, že písek zaèíná být v celém svìtì nedostatková surovina, která se
používá nejen ve stavebnictví a pro výrobu skla, ale také v potravináøství, výrobì elektroniky a jiných
sektorech, na jiných svìtadílech a stáva se i terèem zloèinù. Zdùraznil jsem, že písek je v souèasné
dobì nedocenìná surovina a neobnovitelný zdroj, který bychom mìli zanechat pøíštím generacím, jež
jej zužitkují daleko lépe díky pokroku. Ze svìta jsme se podívali také k nám – do obce Chudeøín, která
je v souèasné dobì tìžbou písku doslova obklíèena, avšak tamní obèané, kteøí byli v následné diskusi
velmi aktivní a dìlili se o své zkušenosti, z toho pøíliš výhod nemají a nìkteré dlouholeté bolesti obce v
èele s vyústìním splaškové kanalizace ze sousedních Chban, jsou dosud nedoøešeny. Na mùj úvod
navázal pøíspìvek kolegy Stejskala, který zdùrazòoval fakta a lokální souvislosti spojené s tìžbou. V
následné diskusi dostali hojný prostor i názoroví oponenti, kterým, a nejen jim, chci touto cestou
podìkovat za slušnou a kultivovanou diskusi.
Ing. Jaroslav Zídek

Dne 30.1.2019 se konalo letos první zasedání zastupitelstva Nové Sedlo. Pøítomni byli všichni zastupitelé vyjma pana Sýkory, který se pøed jednáním omluvil. Pøi volbì návrhové komuse vznesla
paní Aschenbrennerové pøipomínku, aby se èlenové v návrhové komisi pravidelnì støídali. Pøi volbì
ovìøovatelù zápisu byl zároveò projednáván návrh paní Kovandové z minulého zasedání zastupitelstva, aby po jednání se èlenové zastupitelstva zdrželi a spoleènì odsouhlasili zápis. Program zasedání byl doplnìn o nìkteré body a finální znìní programu schváleno. Probìhla kontrola usnesení z
minulých zastupitelstev a okomentovány body, které jsou v øešení.
Starosta obce seznámil pøítomné se závìrem jednání mezí obcí a spoleèností NET4GAS, s.r.o., která
žádá o zøízení vìsného bøemene VTL, plynovod Kateøinský potok - Pøimda. Podaøilo se vyjednat
náhradu za zøízení vìcného bøemene ve vyšší èástce než byl pùvodní návrh, což pøinese do rozpoètu
obce zase nìjaké finance navíc. Pan M. Èerný vznesl dotaz, zda je ve výše uvedené smlouvì ošetøena
pøípadná náhrada škody, která by mohla být zpùsobena výstavba, bylo vysloveno, že je tato problematika ve smlouvì øádnì ošetøena.

1.

Zprávy z obce
Dále byla odsouhlaseno vìcné bøemeno pro spoleènost Grape SC, která umisuje optické sítì
v obci a starosta má vyjednat co nejvýhodnìjší podmínky spolupráce. Dotace spolkùm na rok
2019 Na základì odloženého bodu z minulého jednání se ZO vrátilo k bodu „Podpora spol- kové
èinnosti 2019", byly pøedány 2 žádosti o dotaci a to: TJ Nové Sedlo z.s. – Údržba areálu a èinnost
klubu TJ Nové Sedlo – požadovaná èástka 150 000,- Kè. Spolek pro rozvoj Sedèic – Podpora
èinnosti Spolku – požadovaná èástka 10 000,- Kè. (paní Stejskalová hlásila za Spolek pro rozvoj
Sedèic støet zájmu) Po dlouhé a bouølivé diskusi o podmínkách fungování fotbalu v obci, o možnosti èi nemožnosti mít svùj mládežnický fotbal a o problémech se sponzory bylo pøijato toto
usnesení : TJ Nové Sedlo. Bude poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kè za podmínky umožnit
nahlédnutí do úèetních knih a zajistit spoluprácims úèetním spolku.
Za obec je touto èinností povìøen finanèní výbor. Zastupitelstvo bere na vìdomí pøedložení
úèetních dokladù TJ Nové Sedlo poskytnuté dotace na rok 2018. Vyúètování neodpovídá
uzavøené smlouvì 01/2018 o poskytnutí dotace pøedevším v èásti viditelné oznaèení originá- lù
úèetních dokladù "Dotace obce Nové Sedlo". Zastupitelstvo obce povìøuje finanèní výbor
kontrolou vyúètování 2018s pøedsedou a úèetním klubu TJ Nové Sedlo. Zas-tupitelstvo
schvaluje vyplacení 1. èásti dotace ve výši 50.000,- Kè v prùbìhu mìsíce únor 2019, 2. èást
dotace ve výši 50.000,- Kè bude vyplacena na základì jednání finanèního výboru, který pøedloží
výsledky a závìr kontroly na zasedání zastupitelstva obce pøedloží nejpozdìji do 31.3.2019.
Žádosti TJ Nové Sedlo o zapùjèení Transporteru vèetnì PHM na rok 2019 a parkování sekaèky.
Bylo navrhnuto, že bude TJ Nové Sedlo darován volkswagen transporter, toto je pro TJ
nevyhovující a nemají z dùvodu finanèní nároènosti údržby a oprav zájem. Ohlednì parkování
sekaèky je možné se dále domluvit na budoucí možnosti parkovat v are- álu haly v dobì, kdy
bude vhodnì zabezpeèena. Spolek za rozvoj Sedèiè. Poskytnuta dotace ve výši 10.000,-Kè za
podmínky umožnit nahlédnutí do úèetních knih a zajistit spolupráci s úèetním spolku. Za obec
je touto èinností povìøen starosta obce. Myslivecké sdružení Bøežany pøedložilo žádost o souhlas s výsadbou døevin na pozemcích obce v k.ú. Èíòov - ZO bere na vìdomí. Úèetní obce
seznámila zastupitele s Hlavním inventarizaèním zápisem majetku obce, zaøazeným majetkem
a vyøazeným majetkem, to vše k 31.12.2018 a Odpisový plán na rok 2019. Zastupitelstvo
projednalo Plán kulturních akcí na rok 2019 - 770 let Obce Nové Sedl a pøipojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet, Na jednání byla pøedložena také zpráva ze zasedání
Kontrolního výboru a ze zasedání Finanèního výboru. Byl schválen dodatek ke Smlouvì o poskytování knihovnických služeb, pøíspìvek obce èiní na základì výpoètu 9 755,50 Kè.
Zastupitelstvo projednalo také. Dodatek ke smlouvì o spolupráci pøi zabezpeèování požární
ochrany na rok 2019 mezi Obcí Nové Sedla a obcí Liboèany o poskytnutí finanèního pøíspìvku
ve výši 20 000,- Kè. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na opravu kostela v Žaboklikách. Obsahem žádosti je statické zajištìní kostela v Žaboklikách. Návrh tìchto nákladù je
cca ve výši 1.156.000,— Kè vèetnì DPH. Bude vyhlášeno výbìrové øízení, které probìhne
do konce kvìtna 2019. Spoluúèast obce je ve výši 239.000,—Kè. Posledním bodem byla
informace o jednání školské rady, který pøednesla novì zvolená pøedsedkynì školské rady paní
Ing. Z. Aschenbrennerová.
jednání bylo ukonèeno v 19.30 hod.

2.

Zprávy z obce
Krajina, ve které žijeme, potøebuje naši péèi.
Rád bych v tomto èlánku podìkoval všem lidem, kteøí jsou ochotni udìlat nìco tak mimoøádného jako je úklid nepoøádku, který nezpùsobili, v místech, které nevlastní.
Žijí mezi námi lidé, kterým pøipadá normální vzít odpady, které po nich zbyly (napøíklad pet
lahve nebo pneumatiky nebo plechovky od piva) a hodit je do lesa nebo do volné pøírody nebo
k silnici.
Pak jsou také lidé, kteøí kolem takové skládky chodí nebo jezdí a
nadávají na ty pøedchozí, kteøí to zpùsobili.
A díky bohu jsou i lidé, kteøí udìlají to, že vrátí pøírodì zpátky její
duši tím, že jdou a udìlají co je tøeba. Vyèistí les nebo škarpu
vlastními silami.
Tito lidé možná vìdí v hloubi svých srdcí, že my lidé jsme dostali tuto
Zemi jako dar pro naše životy. Že stromy mohou žit významnì déle
než žije èlovìk. Že orná pùda vznikala miliony let milimetr po
milimetru v lesích a pralesích. Že voda je nejvìtší dar lidstvu a ne ta
nejopovrhovanìjší a nejvìtší samozøejmost.
V minulém èísle Novosedelského zpravodaje jsem se v závìru èlánku
o obecním rozpoètu zmínil o rozdílu
mezi sobectvím a velkorysostí èi štìdrostí. Èlánek jsem psal
koncem minulého roku a než staèil vyjít stal jsem se svìdkem
dvou událostí, které mi vlily nadìji do žil.
Na Štìdrý den na výjezdu ze Sedèic smìrem do Žaboklik nìkdo
vyhodil hromadu odpadkù témìø pøímo cedule. Byl to ponurý
pohled. Na druhý svátek vánoèní už tam nebyla. Rodina obývající Sedèický statek se postarala o úklid vastními silami.
Druhá událost se stala hned po zaèátku roku. Pøíjiždìli jsme s
mojí ženou ze setkání s pøáteli v Novém Sedle, kde jsme všichni
spoleènì pracovali na vizi rozvoje našich vsí pro další roky. Bude
to nároèná práce, jejiž úspìch zavisí na mnoha faktorech. A jak
jsme pøijíždìli veèer do vsi a po pravé stranì nás tradiènì vítalo
smutné torzo špejcharu ze 17. století, zahlédli jsme po levé stranì
u lesa pìt velkých pytlù naplnìných odpadky. Byl to šok. První vìc, která mne napadla, že
nìkdo vyhodil pytle u lesa.
Zastavili jsme a šli se podívat blíž. A pak pøišel druhý šok. Pozitivní. Nìkdo vynosil z lesa
všechny odpadky, které tam za minulá léta naházeli jiní lidé.
Na moji prosbu starosta Jarda Zídek a místostarosta Kamil Dostál druhý den zajistili odvoz
pytlù a také jsme zjistili, komu je potøeba podìkovat. Paní Mie Jeney s partnerem a dcerou. Žijí
druhým rokem v Sedèicích a na svých cestách okolní pøírodou dìlají dobøe krajinì i nám, kteøí
v ní žijeme, tím, že ji zbavují toho, co do ní nepatøí.
Jsem pøesvìdèený, že pøesnì takhle se dá zlepšovat prostøedí pro život. Laskavou péèí o krajinu.
Díky obìma rodinám za ten pozitivní osobní pøíklad.
Stanislav Stejskal

3.

Kultura v obci

Tøíkrálový koncert
v kostele sv. Václava
úèinkující:
Michal Šelemba- varhany
Olga Šelembová- violoncello
Vladimír Barborka- trubka

PRVNÍ NOVOSEDELSKÝ PLES
Dne 26.1. se konal ,,PRVNÍ
NOVOSEDELSKÝ PLES,, za finanèní
podpory obecního úøadu Nové Sedlo. Ráda
bych tímto podìkovla i Žateckému
pivovaru za sponzorské dary.
Sešlo se spoustu taneèních párù všech
vìkových kategorií. Nálada byla úžasná a
doufám, že si to všichni užili! Dokonce
jedna ml. paní nejmenovaná (Mlynáøovic)
protanèila støevíce :) :) :)!
Tímto se louèím a pøíští rok se tìším na
,,DRUHÉM NOVOSEDELSKÉM PLESU".
Zdenka Koutová

4.

Kultura v obci

Pozvánky na akce
VÁS ZVE NA JIŽ 14.ROÈN?K LOUÈEN? SE
ZIMOU

U KAPLIÈKY
BUØTY I „ÈAJÍÈEK” JSOU PRO VÁS ZAJIŠTÌNY
SRAZ U OBCHODU V NOVÉM SEDLE V 16:00 hod.

5.

Názory obèanù
7.1.2019 Sál nad hospodou
(k debatì)
Celé dvì hodiny jsem mlèky naslouchala a utváøela jsem si nìjaký názor. Nejsem žádný
øeèník, proto jsem svùj názor napsala.Prezentace byla mínìná na pískovnu, zastupitelé, i
když se spíše prezentovali jako hnutí, a tak to i na mne pùsobilo, apelovali na záchranu
pøírody a dali nám všem najevo, že nechtìjí povolit další tìžbu. Ano, pøíroda je dùležitá, ale
jsou i jiné vìci, které bychom mìli brát na vìdomí. Pískovna je v našem okolí už spoustu let,
prostì je to tak. Spíš než být proti ní, protože písek je dùležitý, snažit se o to, aby obec z toho
mìla, co nejvíc. Ano, obìtujeme kousek pøírody, na druhou stranu mùžeme z prostøedkù od
pískovny zvelebovat jinou èást obce.
Hodnì jsem si èetla o tìžbì písku, o rekultivacích a hledala všechno možné o tý naší
pískovnì. Na mne, jako na laika, kdy jsem doèetla Posouzení vlivu tìžby na životni prostøedí,
nepùsobilo posouzení jako nìco špatného.V tomto posouzení jsem se doèetla, že pískovna
má hodnì moc podmínek a naøízení, které musí dodržovat. At je to pøemístìní mraveništì,
vytvoøení protihlukového valu, vytvoøit i zázemí pro bøehule øíèní atd. O rekultivaci nemluvì.
Jsou kontrolovány, není to o tom, že si tìží, jak se jim chce.
A náš pøíjem z pískovny? Zastupitelé uvádìli, že obec dostává pouhých sto šedesát tisíc
roènì. Proè tak málo? Tuto èástku dojednalo staré zastupitelstvo, teï je tu nové, chteli to
dìlat lépe, tak proè nevykomunikuji, nevyjednají nové podmínky pro obec.
Ted trochu odboèím. Škola - urèitì je poøád, co vylepšovat, mìli bychom se snažit, aby to
nebyla jen obyèejná vesnická škola, ale aby byla vyhlášenou školou, lepší než všechny
ostatní, aby mladí lidé, kteøí mají dìti si øekli, jsem dám své dìti, protože je to dobrá škola, kde
tøeba dìcka vyrážejí dvakrát do roka na ozdravné pobyty, které z èásti pøispívá obec, která ty
peníze vyjednala, tøeba s pískovnou. Tøeba.Senioøi a nejen v DPS, proè jim z prostøedkù,
které by jsme mìli navíc, nezajištovat zájezdy do divadel, muzei, zajištovat jim debaty a
osvìtu. Ono je pìkné navštívit je pøed vánoci, ale pak celý rok nic.
Pískovna : o pískovnì jsem hledala nìjaké informace, pøeèetla jsem všechny Novosedelské
zpravodaje od roku 2011. Jsme obec, která moc nedìkuje, když nìco dostává. Ale nìco
pøece, našla jsem èlánek z roku 2011, kde obec Nové Sedlo dìkuje pískovnám za pomoc v
Sedèicích, kde se rozvodnil potok Liboc a zaplavil Sedèice. Ještì, aby nepomohly, ale co tím
já chci vlastnì napsat. Jen to, že mít takového partnera na své stranì, a už výpomocí
fyzickou èi finanèní je pro obec dobré.
Poslouchala jsem pozornì paní z Chudeøína, povídala o tom, jak špatnì se jim tam žije, druhá
paní z Chudeøína také povídala a øekla nìco v tom smyslu, že kdyby pískovna dala Chudeøínu
fakt nìco velkého, tak by to také bylo o nìèem jiném. Chápu je.
A pøesnì, ono to není o pískovnì, ono to je o tom, že máme špatnì nastavené podmínky s
pískovnou. Nastavit takové podmínky, aby byli všichni spokojený, nejen my tady v Sedle. A
nebýt proti pískovnì, tím už asi vážnì nic nezískáme, spíš s pískovnou jednat a získat co
nejvíc, abychom mohli Chudeøinu kompenzovat to, co už se mìlo udìlat dávno. A co bude dál,
když se nepovolí tìžba? Opravdu to obec bude zvládat? Nebude oblíbená vìta: Na to nejsou
peníze.
Je mi jasné, že nìkteøí to vidí jinak, je mi i jasné, že je to vážná vìc, tøeba se opravdu mýlím,
tøeba zastupitelé to myslí dobøe, nevím, jen jsem využila možnost, jako to mùže využit každý a
napsala jsem do novin, nechci nikomu svùj názor vnucovat a ani nechci nikoho pøesvìdèovat,
jen je to mùj názor. A fandím novým zastupitelùm, jen teï mám na konkrétní vìc jiný pohled. A
lidé z obce, co pracují v pískovnì, na tìch mi také záleží, ano v dnešní dobì je dostatek
pracovních míst, nebylo ale tomu tak, a urèitì by našli novou práci, ale proè, když je tato práce
baví, mají jí rádi. Asi se to nezdá, ale v žádné z pøilehlých obcí nejsou takové vztahy, pouta
jako v Sedle. I když se lidé pohádají, mají jiný názor, mají se rádi a drží spolu.
Dìkuji za pøeètení Jaroslava Holièová

6.

Názory obèanù
Vážení zastupitelé, byl jsem na schùzi o tìžbì. Pøijde mi, že si jedete to svoje a názory obèanù vás stejnì
už nezajímají. Slibovali jste snížení daní z nemovitosti, slibovali jste zrušení nesmyslných vyhlášek. To
koukám, jde stranou, hlavnì že se zastaví tìžba. O tématu popelnic také ani slovo. POPELNICE se
vyvážejí jednou za ètrnáct dní za poplatky docela vysoké. Máte teda také jistotu, nebo to nìjak hlídáte,
tak jako byla zmínka o bøežanské skládce, že nákl. auta tam vyvážejí možná i nìco jiného, než by mìly?
Máte teda i vy jistotu, že v kontejnerech na papír je opravdu jen papír, na pet láhve, jen pet láhve? Tak se
jdìte do tìch kontejnerù podívat. Jsem proti tomu, má se tam dávat, jen to, co tam patøí. Ale ani se
nedivím, že lidi tam hází, co se jim zachce, když mají pøeplnìné popelnice. Ono se to totiž nabízí. Vjede
do mì pokaždé vztek, když vidím u silnice pytel s odpadky, nebo z komínù se valí èerno èerný kouø.
Copak to tam asi pálí? Projdìte si obec a okolí obce. Tohle by vás mìlo zajímat a né jen prosazovat
osobní cíle a postoje. Jste naši zastupitelé
Michal Koka

Ostatní informace
Skvìlá zpráva pro pøíznivce rybaøení
Obec Nové Sedlo s podporou Rybáøského svazu Žatec zahajuje rybáøský
kroužek pro dìti. Úèastí na tomto kroužku je možnost získání rybáøského lístku,
první povolenka zdarma a drobné rybáøské vybavení (pruty, navijáky, háèky) do
zaèátku k dispozici. Pøipravuje se i týdenní pobyt na Nechranické pøehradì.
Zájemci, nejen z Nového Sedla se mohou hlásit na OÚ Nové Sedlo.
Plán kulturních,sportovních a spoleèenských akcí – 770 let Obce Nové Sedlo
Ples mikroregionu
Za prvosenkou jarní
„Ukliïme svìt – Ukliïme Èesko“
Èarodìjnice
Chmelfest Žatec
Dìtský den
Sranda bez plotù (MRG Žatecko – Lenešice)
Setkání Žaboobcí
Koncert, setkání rodákù, zahrádkáøské trhy
Podzimní pábení
Výroèní ples Obce Nové Sedlo
Mikuláš +rozsvícení stromku
Adventní koncert
Zájezd na Vánoèní trhy v Gelenau
Zmìna v odùvodnìných pøípadech vyhrazena

sobota
pátek
sobota
úterý
sobota
sobota
sobota
so/ne ?
sobota
pondìlí
sobota
ètvrtek

09.02.2019
08.03.2019
06. 4. 2019
30.04.2019
11.05.2019
èerven
15.06.2019
srpen
28.09.2019
28.10.2019
Listopad-prosinec
05.12.2019
prosinec
prosinec

Mimo plán: Akce spolkù a sdružení, akce školy, setkání s klienty DPS, pøeshranièní
spolupráce s obcí Gelenau v Sasku.
MOBILNÍ ROZHLAS
Kdo se ještì nepøihlásil,
žádáme o registraci na online na adrese: novesedlo.mobilnírozhlas.cz.
Budete ZDARMA dostávat SMS zprávy a e-maily o dìní v obci.
Upozornìní na odstávky energií, èištìní Vaší ulice, pozvánky na kulturní a sportovní události.

7.

Volný èas

Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pìt setù a každý z nich vyhrál tøi.
Jak je to možné?

Muži hrají jako pár
ve ètyøhøe

Pokud v závodì pøedbìhnete závodníka na druhém místì, na kolikátém
místì budete?
Na druhém

Pøedstavte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak,
aby syn stál za otcem, ale zároveò pøed synem, aby nikdo nestál. Jak
otce a syna postavíte?
Zády k sobì

Tøi kamarádi šnorchlují v jezeøe, ale poté, co se vynoøí, mají pouze dva
mokré vlasy, jak to?
Tøetí je holohlavý
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