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Informace z matriky
Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o tom, jakým způsobem můžete u nás ve městě uzavřít manželství. Rada města na svém
jednání dne 14.1.2015 schválila pro období od 1.1.2015 do konce
současného volebního období, tj. do dne konání komunálních voleb v
říjnu 2018, jako den a čas vyhrazený pro přijímání prohlášení o
uzavření manželství každou sobotu v době od 9.00 do 15.00 hod. Jako
místo, určené pro přijímání prohlášení o uzavření manželství, zůstává
obřadní síň městského úřadu Nové Sedlo. Obřady, konané mimo
uvedenou dobu a mimo uvedenou obřadní síň, jsou zpoplatněny dle
zákona o správních poplatcích - Kč 1000,--. K tomuto poplatku se pak
dále připočítávají poplatky v případě využití nadstandartních služeb:
- svatba v atriu městského úřadu Nové Sedlo - 1.000,-- Kč bez DPH,
- svatba na jiném vhodném místě (zahrada, hřiště, RD apod.) - 1.000,-Kč bez DPH,
- hudební doprovod - 1.000,-- Kč bez DPH.
O tom, jak bude vypadat svatební obřad, nebo jak se dnes správně říká
sňateční obřad, rozhodují především snoubenci. Na nich záleží, jestli
chtějí mít svatbu v obřadní síni, případně v atriu našeho úřadu ve vyhrazené době, nebo třeba někde jinde a v jinou dobu. Mohou se
také rozhodnout, jestli se při obřadu spokojí s reprodukovanou hudbou (bez poplatku) nebo chtějí hudbu živou. Pokud to bude jen
trochu v našich silách, budeme se snažit přáním našich snoubenců vyhovět. Vycházíme z toho, že je to především jejich den a
především jim se musí líbit, je třeba se ale dostavit na úřad a domluvit se.
Další informace se týká gratulací u příležitosti významného životního výročí jubilantů. V letošním únorovém vydání Novosedelských
listů Vás SPOZ informoval o tom, jakým způsobem musíme postupovat, pokud chceme zachovat naši zavedenou zvyklost a
navštěvovat s gratulací jubilanty u příležitosti jejich významného životního výročí. Obracíme se proto znovu s prosbou na všechny
občany našeho města, případně členy jejich rodiny, kteří dosáhnou v letošním roce životního jubilea a chtějí společně s námi v
zavedené tradici pokračovat, aby navštívili náš úřad a vyplnili zde Souhlas - gratulace jubilantům. Formulář je k nalezení rovněž na
webových stránkách našeho města v sekci Tiskopisy a formuláře.
Bc. J. Suchdoláková - matrika

Kam odložit různé druhy odpadu
Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat
komunální odpad na místech k tomu určených a odpad
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování podle systému zavedeného obcí. Pro Město
Nové Sedlo platí obecně závazná vyhláška číslo 3/2006,
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém
nakládání se stavebním odpadem.
Znovu upozorňujeme občany města Nové Sedlo, že
velkoobjemový odpad (nábytek apod.) nesmí být ukládán
vedle odpadových nádob. Pro tento druh odpadu jsou
určeny velkoobjemové kontejnery, které si můžete
objednat u fa CHOTES a.s., Chodov nebo odvést na
„Sběrný dvůr Nové Sedlo“
Novou povinností každé obce je podle zákona o odpadech místo pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů. V
období od 1. dubna do 31. října bude sběrný dvůr odebírat bioodpad, tj. odpad rostlinného původu, který neobsahuje ani nepřišel
do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu. Do nádob be sběrném dvoře odkládejte listy a nať ze zeleniny, zbytky
ovoce, odpad ze zeleně v domácnosti, travní hmotu, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, piliny. V žádném případě do nádob
nedávejte komunální odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, textil, kovy a
nebezpečné odpady.
Pokračování na další straně
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Město Nové Sedlo děkuje všem občanům, že se aktivně zapojují do programu – třídění
odpadu.

duben 2015
Pokračování ze strany 1

Rozmístění stanovišť a druhů nádob :
1 Chranišov - U čalounictví - plast, papír, sklo, N. karton
2 Chranišov - Nad obchodem - plast, papír, sklo
3 Nové Sedlo - U hřiště - plast, papír, sklo, N.karton
4 Nové Sedlo - U školy 1 stupeň - plast 2x, papír 2x, sklo, N.Karton
5 Nové Sedlo - na Příkopech - plast, papír
6 Nové Sedlo – za MěÚ - plast, 2 x papír, sklo, N.karton
7 Loučky – Jalový Dvůr - plast, papír,sklo, N karton
8 Nové Sedlo, sídliště – Revoluční - plast 2x, papír 2x, sklo
9 Nové Sedlo, sídliště - ul. Sklářská - plast 2x, papír 2x, sklo 2x, N karton
10 Loučky – u hospody - plast 2x, papír,sklo
11 Nové Sedlo – Pískový vrch - plast, papír, sklo
12 Loučky – školní ulice - plast, papír
V loňském roce jsme vyprodukovali 399, 779 t směsného komunálního
odpadu, 217, 500 t objemového odpadu a 134,727 t tříděného odpadu skla, plastu, papíru, cihly, dřevo , nebezpečného odpadu, kompozitní obaly textilu, biologického odpadu
Radnice řeší „černé skládky“
Obyvatele našeho města trápí černé skládky a to na území bývalé výsypky mezi obcemi Hory – Jenišov - Nové Sedlo – Chodov.
Na konci roku 2014 se nám za pomoci Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. podařilo tuto skládku odstranit, ale bohužel ji zase
někdo založil.
Město Nové Sedlo tuto lokalitu monitorovalo a dokonce zde umístilo fotopastě s pravidelnou kontrolou Městské policie, viník nebyl
zajištěn.
Díky fungujícímu systému svozu komunálních odpadů se počet černých skládek postupně snižuje, přesto stále existují lidé nebo
firmy, kteří odpady vyhazují na nelegální skládky. Takové jednání je v rozporu se zákony a hr ozí za to vysoké pokuty.
Apeluji na občany, aby kontrolovali firmy, které jim provádějí stavební úpravy, že odpad legálně likvidují.
Jak postupovat při nálezu černých skládek : Volat Městskou policii – tel. č.352 358 156, 602 891 265 nebo MěÚ Nové Sedlo tel. č. 352 358 102, 352 358 101
Marcela Sienková
Nechcete být na INVALIDNI? ....TEĎ !! je čas na očkování proti
klíšťové encefalitidě!
Přijďte se do naší ordinace nechat naočkovat!
Klíšťová encefalitida =co to je?
Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové
onemocnění napadající nervový systém. U dětí má tendenci
způsobovat spíše záněty mozkových obalů.
Zdroj nákazy
Klíšťová encefalitida se přenáší na člověka ze zvířat, především
infikovaným klíštětem, méně častý způsob přenosu je konzumací
syrového mléka a nepasterizovaných mléčných výrobků od
nakažených zvířat (kozy, krávy, ovce) nebo poraněním při
vytahování infekčního klíštěte domácímu zvířeti. K přenosu nákazy
dochází již po dvou hodinách po přisátí infikované samičky nebo
nymfy.
Příznaky klíšťové encefalitidy
První příznaky se objeví většinou za 7-14 dní. Onemocnění probíhá
většinou dvoufázově, může proběhnout jen jedna fáze onemocnění
nebo i bezpříznakově. První fáze trvá obvykle 3-5 dní, projeví se
podobně jako chřipka – bolesti svalů, kloubů, zvýšená teplota, bolest
hlavy, únava, nechutenství. Po několika dnech zlepšení může přijít
druhá fáze onemocnění klíšťovou encefalitidou, kdy se objeví
vysoká horečka, ztuhlost šíje, kruté bolesti hlavy, zvracení,
světloplachost. Dochází k postižení centrálního nervového systému s
projevy nervové obrny, ztuhnutí svalů, třesem, závratěmi, poruchami
paměti, spánku, dezorientací. Akutní stav trvá 2-3 týdny.
Následkem 2. fáze onemocnění mohou být trvalé následky např.
chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy soustředění,
deprese, třes, poruchy rovnováhy, obrna svalů v obličeji, obrny
končetin.
POZOR -nevěřte všemu, co se říká !!! Následující mýty nejsou
pravda.

Pokračování na další straně
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Infikovaná klíšťata se vyskytují v lesích, tam já nechodím
Infikovaní přenašeči klíšťové encefalitidy se vyskytují i na loukách, zahradách, v parcích.

Když si klíště včas najdu a odstraním, nebudu nemocný
Klíště přenese virus klíšťové encefalitidy již po 2 hodinách od přisátí. Je-li klíště tedy odstraněné ihned po návratu z delší
vycházky, může být i tak pozdě. Navíc nemalá část postižených osob si není vědoma přisátí klíštěte. Infekci totiž přenáší i
malé, volným okem hůř viditelné nižší formy klíšťat tzv. nymfy, které po nasátí krve rychle odpadnou.
V lese použiju repelent a dlouhé kalhoty, to stačí.
Klíště se často zachytí oblečení a podleze na kůži pod ním. S pokožkou natřenou repelentem nemusí přijít vůbec do kontaktu.
Odstranění klíštěte, jak vytáhnout klíště
V prvních hodinách je klíště přichyceno jen kusadly, lze lehčeji odstranit.
Při vyndávání klíštěte nepoužívejte olej, krémy. Je potřeba co nejdříve klíště zakapat desinfekcí nejlépe jódem, alkoholem
a nechat chvíli působit. Klíště se dezinfekcí dusí a tím se viry a bakterie ničí v těle klíštěte. Potom vikláním na obě strany
navlhčeným a namydleným tamponem, žínkou, uvolňovat zacementované klíště. K vytáhnutí klíštěte použít speciální pinzetu nebo plastovou kartu. Pinzetou uchytit klíště co nejblíže k povrchu kůže, jemně pootočit doprava, doleva a vytáhnout
nahoru kolmo k povrchu kůže.
Vyšetření infekčnosti klíšťat
Jestli že jste měl přisáté klíště a chcete vědět, zda jste nakažen, můžete pro získání rychlé informace, zaslat vytažené klíště
do specializované laboratoře k vyšetření. Klíště musí být celé (nejdůležitější je zadeček). Nevadí ošetření alkoholem, který jste použili před vytažením klíště. Klíště se zasílá do laboratoře v igelitovém sáčku. Výsledek se dozvíte do 6 dnů, cena
vyšetření na jednu nemoc je cca 700,- Kč.
Další lékařské rady najdete na našem FB : Ordinace.Baloun.Vít
Registrace nových pacientů je u nás zatím stále možná.
PRVNÍ KARLOVARSKÁ ORDINACE s.r.o.
MUDr.Vít Baloun

ordinace praktického lékaře a internisty
Masarykova 456

Tovární 600

357 34 Nové Sedlo

357 35 Poliklinika Chodov

Office

352 669 304

mobile 777 486 014
ordinace.nove.sedlo@gmail.com
www.ordinace-baloun.cz
Facebook/Ordinace Baloun Vít
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