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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, opět se k
Vám dostalo další číslo Novosedelského zpravodaje, ve kterém
se Vám snažíme přinést řadu informací
o dění v našich obcích.
Současná situace nákazy Covid-19 je
určitě všem dobře známa. Z internetu, z
televize jsou nám denně doručovány
aktuální informace ohledně pandemie.
Určitě všichni doufáme, že se situace už
bude jen zlepšovat a různá vládní
omezení se budou rušit, aby se život nás
všech mohl vrátit do "starých" kolejí
tak, jak jsme byli zvyklí. V současné době
ale neumíme říci, zda a kdy se budou
konat některé akce např. dětský sportovní den, sranda bez plotů či říjnový
koncert v kostele sv. Václava. Vše závisí
na tom, jak se bude vyvíjet situace
pandemie.
Podle posledních zpráv z věznice je
naděje, že již v průběhu května dostaneme do práce pracovníky z řad odsouzených.
Začátkem měsíce května jsem se byl,
po upozornění rybářů, podívat na místě
u řeky, kde nejspíše některý zemědělec
neskutečným způsobem nechal "upravit" zeleň stylem „po mě potopa“.
Vyvrácené stromy o průměru 30 cm i více nahrnuté manipulátorem směrem k
náhonu u bývalého číňovského mlýnu.
Tato "ekologická úprava zeleně " byla
samozřejmě prováděna již po ukončení
doby vegetačního klidu viz foto.
Vážení čtenáři, tímto bych Vás chtěl
požádat o Vaše příspěvky do Novosedelského zpravodaje, kde máte možnost i
ostatní spoluobčany seznámit se svými
postřehy, náměty, ale také stížnostmi.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hezké slunečné a pohodové dny.
Petr Sýkora, starosta

Vážení čtenáři zpravodaje,
každý rok jsme se 30. dubna
loučili se zimou a vítali nastupující jaro. Podle dávné tradice
se svatojakubské noci připisuje
magická moc. Do dnešní doby
se většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, tzv. pálení čarodějnic. Kromě pálení ohňů se
vynáší také Morana, která bývá
považována za démona zimy.
Její vláda nastává počátkem
zimy a končí právě na jaře.
Bohužel nejen na loňské, ale
i na letošní oblíbené pálení
čarodějnic spojené s programem pro děti i dospělé a
rozděláváním ohňů jsme museli
zapomenout. Jako všechny
ostatní akce i tuto poznamenala
vládní omezení spojená s
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šířením nemoci covid-19, která
se začala v Česku šířit loni v
březnu.
Dobrou zprávou ale je, že se
epidemická situace v posledních týdnech zlepšuje. Vláda
začíná pomalu uvolňovat karanténní opatření. O tom, že
počty nakažených klesají se
můžeme přesvědčit i v našich
obcích. Zatímco podle veřejně
přístupných údajů ministerstva
zdravotnictví v lednu letošního
roku v našich obcích onemocnělo nemocí Covid-19
celkem 19, v únoru 12 a v
březnu 13 osob, v dubnu to byl
pouze 1 nemocný. Přesto ale
nemáme ještě úplně vyhráno a
měli bychom být obezřetní.
redakce

ČÍŇOVSKÝ OSTROV
Většina našich obyvatel
zná Číňovský ostrov. Ostrov
se mu říká proto, že je od řeky
Ohře oddělen náhonem k
bývalému mlýnu. Před lety
sloužil k odpočinku a relaxaci.
Než byla vybudována Nechranická přehrada chodily se sem
koupat ke splavu děti, ale i
potom byl oblíbeným místem
pro rybáře, byl cílem procházek a rekreačního stanování.
U řeky stával číňovský
mlýn, který byl ještě počátkem
padesátých let minulého století funkční. Do nedávné doby
byl mlýn veden jako nemovitá
kulturní památka V roce 2018 ale jako kulturní památka zanikl. V
roce 1843 vlastnil mlýn Josef Mlynáč, v roce 1930 Josef Ulbert a v
mlýně byla 2 kola na spodní vodu, průtok 2.284 m3/s,
®
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spád 1 m. Dostatek vody zajišťoval náhon a
jez. Dnes z mlýna zůstalo zbořeniště.
Po roce 1989 přešly tyto pozemky do
soukromého vlastnictví. Každému, kdo se
k řece v blízkosti ostrova přišel podívat
letos v dubnu se ale naskytl zvláštní
pohled. Někdo vytrhal a polámal stromy
podél Ohře. Kácení stromů vzbuzuje vždy
emoce a je jedno, jestli je to na soukromém
nebo obecním pozemku. Často mluvíme o
lidstvu jako pánu přírody, ale to neznamená
že ji budeme ničit.
redakce

Změna vzhledu a provedení nádob na sběr a svoz
odpadu

Ukradená fotopast
V minulém čísle Novosedelského
zpravodaje jste byli informováni o tom,
jak si nejspíše jeden náš spoluobčan
vytvořil skládku nepotřebné sutě na
obecním pozemku a stále se nemá k tomu
jí odklidit. Z toho důvodu tam byla
umístěna fotopast, která byla ukradena a
hle k čemu nedošlo, fotopast byla
vrácena! Sice ne na původní místo, ale na
jiný strom (nejspíš si zloděj nepamatoval,
kde jí přesně ukradl) samozřejmě s
vymazanou SIM kartou. Zřejmě měl
černé svědomí a v noci nemohl spát.
Kdyby dotyčný měl aspoň trochu
charakteru, tak by fotopast přinesl na
obecní úřad a omluvil se za provedenou
hloupost……takto se zachoval jako
zbabělec.
redakce

Skupina Marius Pedersen
Group, která zajišťuje svoz
odpadu v našich obcích
informovala Obecní úřad
Nové Sedlo o tom, že bude
postupně měnit vzhled
nádob:
Aktuální doba přináší potřeby ještě zodpovědněji a
detailněji nahlížet na řešení
odpado-vého hospodářství v
obcích. To se týká i používaných nádob. Důležitým
faktorem zůstává funkčnost,
ale je potřeba akcentovat také
témata jako je např. dopad
vzhledu nádob na vzhled ulic,
snadná a tichá manipulace či
otázky výroby a recyklace s
ohledem na mizící přírodní
zdroje. Skupina Marius Pedersen Group je po desetiletí
partnerem měst a obcí a
partnerství s nimi považuje za
základní stavební kámen svého podnikání. Proto je pro nás
nadmíru důležitá i tato problematika a rozhodli jsme se pro
změnu, která respektuje současné trendy a přitom zachovává zvyky a funkce, na které
jsou naši zákazníci dlouhodobě zvyklí.
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Každý by měl s recyklací
začít u sebe. I nádoba u Vašeho
domu jednou dojde na konec
své životnosti a bude potřeba jí
recyklovat. Proto jsme se
rozhodli používat již jen jednobarevné nádoby s klipem
označujícím druh odpadu pro
který je určena.
Barevné klipy se snadno
odstraní a tělo i víko nádoby
tak může být ze 100% znovu
recyklováno na kvalitní HDPE
materiál z kterého se nádoby
vyrábí.
Nádoby jsou vyráběné z
materiálů, které plně znovu
použitelné, UV stálé, mají
dlouhou životnost a jsou
mrazuodolné. Díky jejich
využití se prodlužuje „životnost“ nádoby a tím se snižuje
spotřeba surovin a dopad na
životní prostředí. Jednobarevná nádoba s barevnými
klipy je elegantní, odolnější,
déle vydrží její vzhled a
pozitivně přispívá k vzhledu
ulic měst a obcí.
https://www.mariuspedersen
.cz/
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V pondělí 10.5.2021 proběhla instalace a oživení
Z-BOXu v obci Nové Sedlo u Hostince.
Nyní proběhne zaplánování do tras spedice a
inventarizace Z-BOXu.
Spuštění do ostrého provozu, tedy zviditelnění
pro E-shopy proběhne po půlnoci 17.5.2021.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Od 12.dubna jsme konečně zase spolu ve školce.
Zvládly jsme i testování. Jen je škoda, že nemohou
chodit všechny děti, ale pouze předškolní . Přesto se
nenudíme a připravujeme se do školy, kolektivně
vyrábíme a užíváme si na vycházkách. Jediné, co nás
mrzí, je, že dětem musíme vysvětlovat, aby nesbíraly
nedopalky od cigaret u laviček na dětském hřišti v
zámeckém parku.
p.uč. Eva Rámešová a Lenka Šebeňová

strana 3

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

Den Země
Ve čtvrtek 22. 4. 2021 se žáci 1.-3. ročníku zapojili
do celosvětové oslavy Dne Země. Formou celodenního
projektu si povídali o vzniku naší planety, o ochraně
Země, o globálních problémech a vzniku environmentální výchovy. Shlédli film o planetě Zemi,
pracovali na interaktivní tabuli, učili se třídit odpad. V
pracovních činnostech si zaseli řeřichu, ředkvičky,
zkoušeli klíčivost semen. Projekt se vydařil, jednotlivé
aktivity děti zaujaly.
Mgr. Jitka Zamrzlová, třídní učitelka

Děti a závislost na telefonu:
Co je normální a co už je moc?
Ať se nám to líbí nebo ne, digitální technologie začínají být
nedílnou součástí našich životů. Zejména pro děti jsou už něčím
naprosto samozřejmým. Přinášejí mnoho dobrého, v mnoha
ohledech dokáží ulehčit naše životy, ale stejně jako jinde, i tady
platí, že všeho moc škodí.

®
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Spousta dětí před obrazovkou telefonu nebo počítače tráví celé dny. Všechnu jejich aktivitu ale samozřejmě
nemůžeme házet do jednoho pytle. V současné době jsou počítače hojně zapojovány do výuky, vrstevnické
konverzace se přesouvají do online prostředí a internet může být zdrojem užitečných informací. Na druhé
straně bezcílné scrollování a pasivní konzumování obsahu není rozhodně ideální náplní všedních dní.
Pozor na varovné signály!
Na smartphonech, sociálních sítí, počítačových hrách i internetu jako takovém si lze vypěstovat závislost.
Měli byste zpozornět, pokud si u svého dítěte všímáte toho, že jeho online aktivity jsou centrem veškerého
dění a všechny ostatní zájmy, koníčky a přátelé jdou stranou. Varovným signálem také je, pokud se vaše dítě
na čas strávený u počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic jiného a zároveň je velmi podrážděné v
případě, že je mu tato kratochvíle odepřena.
Tráví-li dítě celý den sezením před počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský nápor pro oči i
pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje vybalancovat sedavý způsob zaměstnání pohybem,
ani děti by na fyzickou aktivitu rozhodně neměly zapomínat. Celodenní působení modrého světla může také
narušit spánkový režim dítěte.
Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému vyvarovat? Rodiče mají mnohdy mylnou představu, že řešením je
absolutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel to obvykle příliš nefunguje, ba naopak. Pravidla a hranice jsou
sice namístě, ale měly by být reálné. Velmi pomáhá, pokud jsou výsledkem vzájemné diskuze mezi vámi a
dítětem. Z dlouhodobého hlediska daleko lépe funguje, když jsou dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba
také na výběr z více možností. Prosté příkazy a zákazy nejsou dostačující.
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu věc: děti už od mala dospělé rády napodobují a přejímají vzorce
chování svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče vidí, že je telefon příjemný zdrojem odpočinku, že
maminka nebo tatínek věnují té malé barevné blikající věcičce spoustu pozornosti, nebude chtít zůstávat
pozadu.
Chytré telefony i počítače jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány. Není nic špatného využívat výhody,
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

HISTORIE
Stalo se před sto lety
V roce 1921 byla zvolena nová místní školní rada,
která měla 6 členů, z toho 4 byli zvoleni z obecního
zastupitelstva a další 2 učitelé, předsedou byl zvolen
Rudolf Prokesch.
Ve stejném roce bylo provedeno sčítání lidu, které
ukázalo vysoký nárůst obyvatelstva v obci. Z 625
obyvatel bylo 60 české národnosti. Přestože žilo v
Sedle pouze 10% Čechů založili zde o dva roky
později vlastní školu a knihovnu.
Číňov byl ryze německou obcí. V roce 1921 zde
žilo 110 obyvatel, z toho pouze dva Češi.
Chudinský fond v letech 1921 - 1930 zaopatřoval
vydání pro místní chudou (Terezu Zőrner) v Žateckém
chorobinci.
Až do r. 1921 sloužila mansardní místnost v
obecním domě č. 28 jako zasedací místnost, obecní
kancelář byla umístěna u bývalého předsedy. V roce
1921 byla v tomto domě pro tento účel upravena

místnost a uloženy zde spisy. K udržení veřejného
pořádku, klidu a jistoty vydržovala obec po mnoho let
– až do 1921 – místního (obecního) strážníka, který
měl na starosti dozor nad polnostmi a vyřizování
písemných prací v obci. Od 1. září 1921 vedl tyto
práce obecní radou jako zapisovatel zvolený farář
Anton Schindler. Obecním sluhou byl současně
zvolen Josef Jugl, který byl ubytován v obecním
domě čp. 28, sestávající z kuchyně v přízemí vedle
kanceláře a mansardy se spoluužíváním jedné stáje a
kůlny na uhlí. Josef Jugl byl také pověřen ohledávkou
masa.
Brzy po pádu staré monarchie v r. 1921 postavilo
město Žatec ve Weschitz u Lomazic milionovým
nákladem velkou přespolní centrálu, která měla
zásobovat všechny obce okresů Žatec, Kadaň,
Podbořany a částečně Chomutov. Žateckou okresní
elektrospolečností, která zprostředkovala stavbu
dálkového vedení, byla zahájena velká náborová
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akce. Po dlouhém váhání uvolnila správa statku
odpovídající částku, hospodáři a ostatní majetníci
váhali a nedošli k žádnému rozhodnutí., obec jako
taková nechtěla pro nejasnosti v záležitosti válečných
zástavních půjček se znovu jen tak zadlužit (25.000,-

Kč), takže se tehdy přípojka na Kadaňské dílo
neuskutečnila.
Dle záznamů farního úřadu zemřelo v roce 1921 v
Novém Sedle a Chudeříně 12 osob, z toho 4 děti a 8
dospělých.
Vl. Kubelíková, kronikářka obce
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