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Novosedelský zpravodaj
Vážení ètenáøi, konec zimy se blíží, mìsíc únor po nìkolika letech pøinesl snìhovou
nadílku, která mnohým udìlala radost. Oprášily se sáòe, bìžky, bobi bohužel i hrabla a
pluhy. Vìtšina si snìhovou nadílku užila, nicménì se jaro blíží oprášíme tedy hrábì,
motyky a jiné zahradní náèiní.
Redakce
Obecní rozpoèet potøetí : Daò z nemovitostí
Vážení ètenáøi, dále pokraèuji s poskytováním informací o rozpoètu a hospodaøení obce.
Èastým tématem pøedvolebních diskusí našeho sdružení s obèany bylo rozhodnutí
pøedchozího zastupitelstva, kterým se zvýšila daò z nemovitostí. Po skonèení roku mne
zajímalo, stejnì asi jako mnohé z Vás, o kolik se tedy z tohoto titulu zvýšily pøíjmy do
obecního rozpoètu. V roce 2017 èinily pøíjmy z danì z nemovitostí èástku 1.606.207,77 Kè,
zatímco za rok 2018 je tato èástka ve výši 1.997.267,79 Kè. Meziroèní nárùst, který je
pravdìpodobnì hlavnì ovlivnìn právì zvýšením sazby, je tedy zhruba 391 tisíc Kè, což je
nárùst o 24 %. Pro rok 2019 je rozpoètován pøíjem z titulu danì z nemovitostí ve výši
2.000.000 Kè, tedy ve srovnatelné výši jakou je skuteènost roku 2018. Rozpoèet na rok 2019
je tvoøen jako mírnì pøebytkový, ale v podstatì se dá øíci, že plánované výdaje jsou s mírnou
rezervou pokryty oèekávatelnými pøíjmy. Tématem pøíjmù danì z nemovitostí se budeme
znovu zabývat pøi pøípravì rozpoètu na rok 2020.
Ing. Stanislav Stejskal
pøedseda finanèního výboru
OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Zájemcùm o kácení mezilesních døevin
pøipomínáme, že doba vegetaèního klidu
konèí 31. bøezna. V pøípadì kácení stromu s
obvodem delším 80 cm ve výšce 130 cm od
zemì a plochy vìtší 40 m2 je tøeba vyžádat
povolení Obecního úøadu, a to pouze ze
zákonných dùvodù. Budeme využívat práva
na požadavek náhradní výsadby v
minimální výši 3 ks rovnocenného druhu
døevin na urèeném místì. Doporuèujeme
poøízení fotodokumentace. Za nesplnìní
hrozí pokuty! Sbìrná sobota se uskuteèní v
sobotu 30. bøezna 2019. Bližší informace
budou již brzy na vývìsních deskách a
webu. Kontejnery na bioodpad budou na
spádové obce rozmístìny v první pùlce
bøezna.

Dìkujeme touto cestou
všem pøíbuzným, pøátelùm a
známým za úèast a
kvìtinové dary na pohøbu
naší drahé zesnulé
maminky a babièky
paní Heleny Hergetové.
Rodina
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Poøadatelùm kulturních a sportovních
akcí mùžeme pomoci s propagací akce
tiskem, rozvozem a vyvìšením plakátù
na nástìnkách ve všech našich obcích,
zaøazením do kalendáøe akcí na
obecním webu, Facebooku a SMS
rozhlasem. Informace o akci zasílejte na
email obec@nove-sedlo.cz prosím v
dostateèném pøedstihu - minimálnì
týden pøed akcí. Dìkujeme.

Paní Jaroslava
Smutná ze
Žaboklik oslavila
v mìsíci únoru
své
jubileum

DPS
Ve dnech 10. – 12.4. 2018 probìhla v
Domì s peèovatelskou službou Nové
Sedlo inspekce MPSV. Na základì
protokolu o inspekci poskytování
sociálních služeb, byla odeslána
písemná zpráva o plnìní uložených
opatøení.
Na základì zjištìných nedostatkù
byly vytvoøeny standardy kvality
sociálních služeb, byla pøijata sociální
pracovnice na zkrácený úvazek, v
oblasti administrativních opatøení byl
aktualizován poøadník èekatelù na
pøidìleni bytu v DPS a èekatelé
vyzvání k doplnìní dalších informací
relevantních k posouzení jejich
žádosti o pøidìlení bytu v DPS. Byly
aktualizovány všechny používané
smlouvy, žádosti a tiskopisy.

JUBILEA
V mìsíci bøeznu oslaví své životní jubileum
Bicek Miroslav - Nové Sedlo
Michalicová Margita - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody

PODÌKOVÁNÍ
Chtìl bych, alespoò touto cestou vzdát díky
všem zamìstnancùm obce, kteøí se podíleli na
úklidu snìhové nadílky v obci Sedèice. A
potažmo ve všech našich obcích. Náhlá a silná
snìhová nadílka nás jistì všechny zaskoèila na
zaèátku mìsíce února. Dìkuji za usilovnou
práci, která nám všem jistì velice pomohla k
uvolnìní pøístupù k našim domovùm a k
bezpeènìjšímu provozu na silnicích.

Richterová Marie - soc. pracovnice

Aleš Dohnal, Sedèice
Stáž v Domovì sociálních služeb v Háji u Duchcova

Peèovatelky z DPS Nové Sedlo navštívily v rámci povinného vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách
Domov sociálních služeb v Háji u Duchcova. Tento domov je urèen pro osoby se zdravotním postižením s
kapacitou 73 osob, týdenní stacionáø pro 5 osob chránìné bydlení s kapacitou 11 osob a sociálnì chránìné
dílny s okamžitou kapacitou 1 osoba a skupinovou
kapacitou 11 osob. Peèovatelky mìly možnost
shlédnout vybavení pokojù / 37 /, kuchynì a jídelny,
dále dílny pro pøevážnì výtvarnou výchovu,
tìlocvièny a prádelny. Personál je k postiženým
vlídný, poskytuje komplexní, celodenní péèi dle
potøeb klientù a je jim umožòována pracovní
terapie a všechno, co sami mohou zvládnout , dìlají.
Každý rok jezdí na dovolenou jak do Jižních Èech,
tak k moøi. Co øíci na závìr? Stáž byla pro
zúèastnìné pouèná a peèovatelky se shodly, že je o
klienty v tomto domovì moc dobøe postaráno.
Peèovatelky z DPS
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Názory obèanù
Vážení spoluobèané,
i když jsem se zaøekl, že se nebudu vyjadøovat k rùzným polopravdám a demagogických øeèem,
pøeci jen mi to nedá a pokusím se pár vìcí uvést na pravou míru ohlednì pískovny.
Pan Zídek nám sdìlil, že v Chudeøinì je vyústìna splašková kanalizace z obce Chbany. Není to
úplná pravda. Za obcí je sice vyústìna kanalizace (nejedná se o obecní pozemek), ale jedná se o
vyústìní již vyèištìné vody z èistírny odpadních vod, do které je napojena i dešová kanalizace ze
Chban a obec Chbany dostala povolení k vypouštìní jen do konce roku 2019, jinak bude platit
pokutu.
A teï k pískovnì…paní Holièová napsala poutavý èlánek na základì setkání obèanù dne 7.1.
2019. Je jen škoda, že se již døíve nezajímala o dìní v obci, nepøišla si pro informace na obecní
úøad, kde by jí byly poskytnuty úplné a pravdivé skuteènosti ohlednì pískovny. V roce 2012 bylo s
pískovnou dohodnuto, že obec dostane za každou vytìženou tunu štìrkopísku 0,40 haléøù, tudíž
od roku 2013 obec dostala 768 815,- Kè + ještì rok 2018. Dále tak obec od roku 2012 mìla
veškerý materiál z pískovny zdarma, tak i obèané našich obcí, kteøí toho využívali a zaplatili
pouze dopravu. Hodnota tohoto odebraného materiálu èinní cca 1,57 miliónu Kè. Dále pískovna
financovala realizaci nového veøejného osvìtlení v obci Chudeøín – fin. náklady èinily 302 000,Kè. Pískovna pøispívala na školy v pøírodì èástkou 20 000,- Kè roènì, pravidelnì dále pøíspívala
na dìtské dny èástkou 15 000,- Kè a 50 000,- Kè na rùzné akce, a již sportovní èi kulturní.
Rovnìž obci zdarma zapùjèila rùznou techniku napø. nakladaè atd., což roènì èinilo cca 20 000,Kè a další drobnosti….napø. každoroèní darování kolekcí dìtem na Vánoce za cca.6 000,- Kè atd.
Takže paní Holièová, na tomto jednoduchém výètu všech financí, která obec dostala v letech
2012 až 2018 lehce zjistíte že obec získala cca 3,4 miliónu Kè a že pravda je trochu jiná, než
uvádí nìkteøí noví zastupitelé v èele s finanèním odborníkem.
No a jaká je souèasná situace? Na základì neprofesionálního a arogantního „jednání“ nového
vedení obce se zástupci pískovny je situace následující, nejenže si obec musí veškerý odebraný
materiál zaplatit, ale tak i obèané našich obcí, jelikož pískovna nebude poskytovat žádné finanèní
pøíspìvky na jakékoliv akce poøádané obcí. A teï si položte jednoduchou otázku… "co bylo pro
obec Nové Sedlo výhodnìjší?“. Spolupráce s pískovnou za bývalých výhodných podmínek nebo
souèasná „komunikace“ bez jakékoliv podpory pískovny?
Petr Sýkora
Abych nás na úvod trochu pøedstavila. Jsme mladá rodina, pocházející z Mostu. Hledali jsme s
pøítelem baráèek na klidné lokalitì (èím ménì obyvatel, tím lépe), všichni víme jací dokáží být
sousedi a my se podobných situací chtìli vyvarovat a hledali hlavnì KLID. V Mostì jsme se potýkali
s Celiem, chemièkou a nepøizpùsobivými obèany atd. Našli jsme koneènì místo podle našich
pøedstav, kde jsme založili rodinu. Jen nás nikdo neupozornil na to, že budeme za pár let mít tìžbu
za okny. Je mi jasné, že nikoho neohromí, když se na schùzi zmíním, že louka, na které se má
tìžit, je jediné místo na naše procházky. Jenže dnešní doba je zlá a každý myslí jen sám na sebe.
Upøímnì KOLIK Z VÁS BY CHTÌLO MÍT PÍSKOVNU PØÍMO ZA BARÁKEM? Kdo má právo
obhajovat a rozhodovat o tom, zda tam má tìžba být nebo ne, než obyvatelé, kterých se to
bezprostøednì týká? Vy se budete potýkat s hlukem, prachem a ztrátou krajiny? NE! Týká se to
našeho domova, ne vašeho. Nechceme v Èíòovì dopadnout jak v Chudeøínì! Nesplnìné podmínky
ze strany pískovny nebo následná rekultivace krajiny promìnìná ve skládku.
Každý se na schùzi zajímal jen o to, jaké sankce a jaký prospìch z toho obec a oni sami budou mít.
Co z toho bude mít Èíòov? Když i ten písek do pískovištì si musíme platit. Chápu, že pískovna
podporuje školku i školu, které jednou také zøejmì využijeme. Ale jestli mám vozit syna do Nového
Sedla nebo do Žatce, pro nás už není tak velký rozdíl. A co bude dìlat obec po skonèení pískovny?
Ani ten písek není bezedný a nevìøím tomu, že je obec závislá jen na finanèní podpoøe od
pískovny. Skonèí pískovna, skonèí obec? Najdou se jistì i jiné šetrnìjší možnosti. Ve volbách
vyhrála nové sdružení SNK Spoleènì za rozvoj tradièního venkova. Druhý bod jejich volebního
programu byl Rozvoj a budoucnost: Budeme podporovat rozvoj krajiny a ochrany pøírody ve
vesnicích naší obce v souladu se zájmy obyvatel a budoucích generací......Myslím, že obyvatelé
dali vítìzstvím nové strany svùj názor jasnì najevo.
Monika Èermáková
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Odpovìï starosty na dotazy a pøipomínky z minulého vydání
Vážení spoluobèané,
v minulém vydání jsme jako nové vedení Obce byli podrobeni kritice. Nutno podat, že to byla kritika slušná
a vìcná, za což dìkuji. Nyní mi dovolte, abych na nìkteré pøipomínky a názory zareagoval:
Snížení daní z nemovitosti – údajný slib našeho sdružení snížit danì z nemovitosti
Snížení daní z nemovitostí jsme bohužel-bohudík neslibovali, nebo jsme si byli vìdomi, že plnì neznáme
dùvody, které pøedchozí vedení obce k takovémuto kroku vedly. Nicménì jsme byli, stejnì jako návštìvníci
našich setkání rozladìni právì z toho, že nám dùvody takového kroku nebyly dostateènì tehdejším vedením
Obce vysvìtleny. Snížení daní z nemovitostí je i v našem osobním zájmu, takže vìøte, že zájem o snížení
daní by mezi námi rozhodnì byl – nicménì, nechceme dìlat politiku pro sebe, ale pro Obec. Snížení daní z
nemovitostí bez pøedchozího rozmyslu by byl sice krásný a vítaný krok, ale neuvážený – tím spíše, když
jsme „zdìdili“ úvìr v bance a další nákladné kostlivce ve skøíni. Sám osobnì jsem zastáncem co nejnižších
daní a pøerozdìlování na všech úrovních.
Rušení nesmyslných vyhlášek
Rušení nesmyslných vyhlášek jsme deklarovali – to je pravda. Avšak nejprve je tøeba si vlastnì uvìdomit,
které z vyhlášek skuteènì zrušit lze, které je zrušit žádoucí napø. vzhledem k jejich nezákonnosti (napø.
proto, že již neplatí zákon, který dal obcím možnost urèitou oblast regulovat vyhláškou) a které je tøeba jen
pozmìnit nebo aktualizovat. Takovýto krok nelze udìlat hned – je tøeba dùkladnìjší právní analýza. První
mìsíce ve vedení obce jsou alespoò pro mì také o stanovení si priorit – co ještì poèká a co je tøeba udìlat
hned a nesnese odkladu, napø. kvùli možnostem (nejen) finanèního postihu. V mých oèích jsou nejvyšší
prioritou základní role obce (napø. veøejného osvìtlení, úklid snìhu) a pøedcházení škodám, které mohou
vzniknout dalším otálením s tím, co bylo zapoèato, ale nedokonèeno. Vydávání a zmìny vyhlášek navíc
podléhá schválení centrálních autorit, což také zabere nìjaký èas.
Odpady
Velkým tématem jsou odpady a nejen kvùli jejich cenám. Zde také nejprve podotknout, že v tomto smìru
jsme také neslibovali snížení cen (pøestože jsme takovéto požadavky na setkáních, stejnì jako u daní, slyšeli
– nicménì nepøišly od našich kandidátù). Deklarovali jsme snahu se tématu odpadù vìnovat a tak také
èiníme.
Zmínìnému pøeplnìní popelnice se dá zabránit dùslednìjším tøídìním odpadu – a to nejen papíru, plastu a
skla, ale také bioodpadu, kam patøí napøíklad rostlinné zbytky z kuchynì, pro které slouží buï vlastní
komposty nebo zelené kontejnery Obce, která následnì odpad zpracovává v kompostárnì. Nelze také
zapomenout, že nìkteré potraviny v èele s peèivem lze dát zvíøatùm. Dùslednìjší z nás tøídí také hliník a
železo (plechovky, konzervy, víèka od jogurtù…), kde však vyvstává otázka „kam s ním“ - právì proto
chceme ve dvoøe bývalé bednárny po vzoru sousedních Èeradic vybudovat „místo pro uložení odpadù“. Tou
nejpodstatnìjší informací je, že se obci z tøídìného odpadu vracejí peníze!
Bylo by obrovskou chybou a populismem prosazovat odpady zdarma, napøíklad z penìz z tìžby nerostných
surovin, pøestože si to leckdo pøeje a takovouto cestu hlásá. Takovéto peníze za naše „rodinné støíbro“, ze
kterého má však vìtší prospìch nìkdo jiný, se musí investovat do vìcí, které zùstanou i po nás, což pytel s
odpadky zdarma sice je, ale budoucí generace nám asi moc nepodìkují … Tøiïte odpad, má to smysl – praví
reklamní slogan. Já snad ještì dodám „a ušetøíte peníze sobì i obci.“ Modelù, jak øešit platby za odpad je
spousta – pro každého je výhodný nìjaký jiný, ale jedno je pro nás všechny stejné – nejlepší odpad je žádný
odpad. Pøedcházejme kupování vìcí ve zbyteèných obalech, které si také platíme v cenách výrobkù – salám
lze koupit krájený, voda teèe z kohoutku a ovoce si stejnì oloupeme.
Pokud se ani tak nevejdete do své nádoby, je tu možnost vyzvednout si na Obecním úøadì pytle - a to jak na
smìsný odpad, tak i barevné na odpad tøídìný (žluté – plast, oranžové – tetrapak, šedé – kovy), které mùžete
odevzdat v bednárnì. Zvažujeme také poøízení dalších „barevných“ kontejnerù vzhledem k opakovanému
pøeplnìní a osvìtové akce.
Dùm s peèovatelskou službou a výlety do divadla
Zastavím se ještì u Domu s peèovatelskou službou. Ohrazuji se proti naøèení, že se klientùm v DPS
vìnujeme jen pøed Vánoci. Naše klienty navštìvuji s personálem DPS pøi životních jubileích a budu
pokraèovat i v dalších tradièních akcích bìhem roku, jako je napø. MDŽ (toto setkání se uskuteèní 7.3. od
13:00 a zájemci o setkání s klienty jsou srdeènì zváni). Vzhledem k setkáním s klienty jsem také nabyl
pøesvìdèení, že klienti stojí hlavnì o klid a zasloužený odpoèinek – a nikoliv výlety do divadel apod.
Bohužel, jsme ve vedení Obce od listopadu a tudíž byla pøíležitost s klienty DPS hromadnì posedìt zatím
jen o Vánoce. Sluší se také podìkovat naší sociální pracovnici, která dokázala dát dohromady veškerou
dokumentaci (napø. provozní øád!), jejíž neexistence byla pøedmìtem kontroly v minulém roce a museli
jsme zmìnu k lepšímu v blížícím se termínu prokázat. Nicménì, je to práce, která není vidìt a naplno ji
ocení jen kontrolní orgány.
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Pomoc pøi povodních
Pokud jde o zásahy pøi povodních, mìlo by být samozøejmé, že se v takových situacích lidé semknou a
pomáhají si. Ostatnì i zemìdìlské stroje døíve pøi povodních pomáhaly bez výèitek a bagry jsou jistì nejen v
pískovnì. Vyèítat nìkomu pomoc a dary, která mu byly poskytnuty, s cílem prosadit své zájmy, není úplnì
košer a svìdèí to spíš o pokøivené morálce. Na školení Integrovaného záchranného systému nám navíc kladli
na srdce, že máme takovéto situace øešit s krizovým štábem a nikoliv s kamarády.
Závìr
Na závìr mi dovolte podìkovat pøispívajícím do Zpravodaje. Jsem rád, že se daøí rozproudit veøejný život a
probouzet obèanskou spoleènost. Vìøím, že i pøes rozdílné názory dokážeme stále všichni spolupracovat a
dìlat život v našich obcích lepším.
Váš starosta :)

Rybáøský kroužek
V sobotu 23. února 2019 se v prostorách Obecního úøadu uskuteènila první informaèní schùzka
pro zájemce o úèast v rybáøském kroužku nejen z øad našich dìtí, ale i dospìlých.
Po úvodním slovu iniciátora založení kroužku, místostarosty Kamila Dostála, si vzal slovo Ing.
Josef Valha z místní organizace Èeského rybáøského svazu v Žatci, který poutavì vyprávìl o tom,
jak probíhá výuka a co se lze vše nauèit. Cílem kroužku bude z poèátku pøipravit dìti na zkoušky
pro získání rybáøského lístku, které se uskuteèní na pøelomu dubna a kvìtna letošního roku a to
bez nutnosti dojíždìní do Žatce.
Finanèní nároènost kroužku není závratná - pohybuje se v øádu stokorun (cca 200 Kè pøíspìvìk
pro Dùm dìtí a mládeže v Žatci, který kroužek zaštítí, zápisné 200 Kè a první povolenka bude
zdarma. Celkem cca 500 Kè)
Dìti již na první schùzce dostaly rybáøský øád, obdrží také pexeso pro výuku zábavnou formou.
Kroužek je pøístupný dìtem od minimálnì 6-8mi let.
Pro dospìlé se rovnìž nabízí školení a testy pro získání oprávnìní k získání rybáøského lístku v
prostorách ÈRS Žatec.
Kroužek pro dìti se bude konat ve støedu od 17:00 v prostorách Obecního úøadu, které Obec Nové
Sedlo laskavì kroužku bezúplatnì nabídla, stejnì jako pøíslib pana starosty poskytnout pro
èinnost kroužku Bøežanské rybníky v majetku Obce, po jejich úpravì.
Pro více informací se mùžete obrátit na vedoucí kroužku - Kamila Dostála a Jaroslavu Holièovou.
Více informací o zaèátcích v rybaøení naleznete také v èlánku na serveru iDnes.cz.

5.

ŠKOLA

Zápis do 1. tøídy

Povolání

pro školní rok 2019/2020
Termín: 3. 4. 2019
Èas: 14.00 - 17.00hod
Kde: Základní škola a Mateøská škola Nové
Sedlo,
okres Louny pøíspìvková organizace,
Hlavní 6, Nové Sedlo
Co s sebou:
? Rodný list dítìte
? Doklad o trvalém bydlišti (staèí OP zákonného
zástupce)
? Vyplnìný zápisní list pro rok 2019/2020
? Žádost o pøijetí
Formuláøe (zápisní list a žádost) lze stáhnout z
webových stránek a vyplnìné pøinést k zápisu
nebo vyplnit až na místì.
Co nabízíme:
? Pøíjemné a pøátelské prostøedí
? Individuální pøístup
? Vzájemný respekt a otevøenost
? Každá uèebna vybavena moderní technikou
(interaktivní tabule, dataprojektor)
? Výuka tìlesné výchovy v novì zrekonstruovaném
víceúèelovém høišti

Pøi høe na dospìlé si dìti v MŠ Nové Sedlo dne
18.1.2019 vyzkoušely rùzná povolání.
V lese døevorubec Mireèek porazil strom, který
rozøezal. Autodoprava Daník a Davídek odvezla
døevo do pizzerie, kde servírky Esterka a Julinka
ochotnì obsluhovaly zákazníky. Petra veterináøka
mìla plnou èekárnu zvíøátek, v jízdárnì jezdily dìti
na koních pod vedením žokejky Sofinky.
S rozbitými auty jezdily do opravny aut, kde jim
automechanici Daník a Davídek provedli opravu.
Stavaø Daniel dohlížel na stavbu domu, kde
pracoval bagrista Matýsek. Vzniklý požár na
staveništi pøijel uhasit hasiè Kubík. A kadeønice
Karolínka, Esterka a Ellinka vytváøely krásné
úèesy.
Na vše dohlížela zdravotní sestøièka Eva a knìz
Vojta.
Dìti si hru moc užily a už se tìší, na co si budeme
hrát pøíštì.
Eva Rámešová uèitelka MŠ

6.

Kulturní akce
Novosedelský trojboj
Návštìva hospùdky, vždy znamená relax,
zábavu, vypínání mozkových závitù. Tomu
však nebylo 23.2.2019 v hospùdce Nového
Sedla, kde se konal trojboj – šipky, prší a
piškvorky.
Do oblíbeného trojboje se hlásili muži, ženy i
dítka. A zaèal nemilosrdný boj o umístìní.
Po seètení bodù se na prvním místì umístili
hned ètyøi soutìžící. Vítìzem však musí být
jen jeden, tak nastal rozstøel po kterém
dopadlo poøadí takto: 1. místo Roman
Kovanda, 2. místo Miloš Kubelík, 3. místo Jiøí
Blochin. Gratulujeme.
Na pøání Stáníka Dostála zvìøìjòujeme i jeho
umístìní. Pøekvapivì se umístil na krásném
posledním místì.
Dobrá nálada panovala po celou dobu
trojboje. Byl to krásný podveèer.
A co na závìr dodat? Stando, pøíštì zaber.
Podìkování patøí Zdence Koutové, OÚ Nové
Sedlo a všem soutìžícím.

7.

VOLNÝ ÈAS

Doplòte rodové i druhové názvy ryb

Nabízíme možnost zveøejnení reklamy
o velikosti 6x4 cm za mìsíèní poplatek
ve výši 50 Kè/ vydání. Zvýhodnìné
roèní pøedplatné ve výši 500 Kè.
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