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Informace z radnice
Vážení občané,
podle počasí venku se zdá, že jaro už nám klepe na dveře. Místo prohrnu a odklízení sněhu na našich chodnících a silnicích,
zaměstnanci zařízení města pokračují v prořezu stromů, kácení
nemocných a přestárlých stromů a čistění příkopů a přilehlých
pozemků. Počasí si s námi hraje na celém světě, jak vidíme
v televizi či čteme v novinách.
Stále apeluji na všechny občany našeho města ohledně odpadu, který vyprodukujeme v nepředstavitelném množství. Prosím, třiďte odpad! Na celém území města je nespočet nádob
k tomu určených. Do popelnic s komunálním odpadech neházejte plastové lahve, kartonové krabice, krabice od pracích
prášků, plastové lahve od pracích gelů apod.. Tímto svým jednáním neumožňujete svým sousedům likvidaci směsného komunálního odpadu vyhodit do popelnice, která je k tomu určena. Heslo dnešní doby je: „Netřídíš, zaplatíš!“

plastových lahví a nádob, velkou krabici od
pracího prášku Ariel
atd., a šla přes ulici to
vyhodit do kontejnerů
k tomu určených. Mějte ohledy na ostatní spoluobčany a sousedy, a prosím – třiďte odpad a myslete u toho. Jestliže ne, pak
se může stát i to, že se pochopitelně zvedou náklady na odvoz
těchto popelnic z důvodu nasmlouvání častějšího odvozu a
bude to znát i ve vašich peněženkách. Bude to placení podle
skutečného vyhozeného množství odpadků. Do roku 2026 by
se měla výroba jednorázových plastových nádob omezit.
Začala i rovněž sezóna plesů a bálů, tak Vám přeji, ať se Vám
líbí a radujete se z každodenních maličkostí. Po celý rok je pro
Vás připraven bohatý program kulturních i sportovních aktivit,
ze kterých si každý vybere to své. Krásný rok 2020.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Sama jsem např. v sobotu z jedné z popelnic vyndala několik

Zákaz prodeje jakéhokoliv zboží na p.p.č. 677/1
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Rada města dne 11.12.2019 úod č.
usnesení 316/2019 schválila zrušení
tržního řádu č.1/2016 a nedoporučila
zábor veřejného prostranství na p.p.č. 677/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte.
Přestupku se dopustí ten, kdo mj.: neoprávněně zabere veřejné prostranství – lze uložit pokutu do 75.000,- Kč (§5 odst.1 písm.
g/ a odst. 2 písmeno c/ zákona o některých přestupcích – zákon č. 251/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Upozornění - poplatek ze psů pro rok 2020
Sazba poplatku

za prvního psa

Splatnost poplatku
za druhého
a každého
dalšího psa
téhož držitele

Poplatek je splatný nejpozději do
31.3. příslušného kalendářního roku.

a) chovaného v rodinném domě – jedna bytová jednotka

300,- Kč

450,- Kč

b) chovaného v bytovém domě se dvěma a více byty

1000,- Kč

1 500,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200,- Kč

300,- Kč

Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti uvedeném v odstavci
1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.

d) chovaného na zahrádce

300,- Kč

450,- Kč

Marcela Sienková
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Upozornění!
Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás upozorňuje na splatnost nájmu za pronajaté pozemky ke dni: 31. 03. 2020. Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo.
Marcela Sienková

Městské nájemné byty
V roce 2019 město neprodloužilo nájemní smlouvy šesti rodinám, a to z důvodu špatné platební morálky. Tři byty již byly přiděleny v průběhu roku a zbylé tři byty čekají na nové nájemníky. Aktuálně je na tyto tři byty vyhlášeno výběrové řízení, o kterém jsou občani informováni
na úřední desce. Byty se nacházejí v Příčné ulici na sídlišti. Musím konstatovat, že naše bytová politika je nastavena dobře, a i nadále budeme nekompromisně tvrdí k občanům, kteří si nebudou plnit své povinnosti vůči
městu.
Také bych chtěl upozornit všechny dlužníky, aby neopomíjeli splácet své dluhy, spojené s působením v městských bytech.
Foto: T. Pittel
Jestli tomu tak nebude, město bude vše řešit soudní cestou.
Milan Pešák místostarosta a bytové hospodářství

MŠ Nové Sedlo a Městská knihovna

foto: T. Pittel

TŘI KRÁLOVÉ
Tříkrálové koledování patří mezi naše oblíbené činnosti. Tři dobrovolníci si
oblečou jednoduchý převlek krále a všichni vyrazíme po obci popřát lidem do
nového roku mnoho štěstí, zdraví a dlouhá léta. Děkujeme kolektivu kuchyně
ZŠ, květinářce Slávince, tetě Margitě a všem dobrým lidem za dary.
Děti a učitelky MŠ Masarykova

Informace z knihovny – knihovnice čtenářům
Vážení občané a čtenáři,
i letos se knihovna zapojuje do celostátního projektu „Knížka pro prvňáčka“, který
vznikl na podporu čtenářské gramotnosti. Děti se seznámí s vybranou knihou, ze které jim knihovnice a hosté přečtou jeden
příběh, poté vypracují úkoly k danému textu. Odměnou za jejich snahu bude knížka, která byla napsaná a ilustrovaná pro letošní
prvňáčky. Kniha nebude k dostání v běžném knihkupectví minimálně tři roky od jejího vydání. Ve školním roce 2019/2020 jde o
knihu spisovatelky Lenky Rožnovské (navštívila naši knihovnu v loňském roce) a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan
ze šuplíku. První setkání s prvňáčky plánujeme 3.2.2020.
Zveme Vás na tyto akce:
•
ve středu 5.2. „Neotvírat!!! kouše“ od 15 do 16:30h – první odpoledne věnované
stejnojmenné knize, kterou děti začnou číst a budou zároveň vytvářet komiks
k dané kapitole;
•
v pondělí 10.2. od 17h scénické čtení „Já jsem Herbert“ z pera Herberta Andersona – komediální příběh dvou stárnoucích manželů;
•
středa 12.2. „Herecký klub“ od 15 do 16:30h - knihovna hledá talenty, kteří budou
mít zájem hrát loutkové divadlo;
•
ve středu 19.2. „Herní odpoledne od 15 do 16:30h “ – turnaj v hokejové deskové
hře;
•
v pondělí 24.2. „Únorové top knihy“ - den věnovaný dospělým čtenářům, kteří neustále sledují novinky na knižním trhu
Březen je celosvětově měsícem čtenářů. I naše knihovna na toto období chystá pro své
čtenáře mnoho zajímavých akcí:
•
nově registrovaní čtenáři budou mít poloviční poplatek za první rok (dospělí 40,- Kč;
děti, studenti a důchodci do 70 let 15,-Kč)
•
Noc s Andersenem (27.3.)
•
zahájení počítačového kurzu pro seniory - od měsíce března do dubna chystáme
zdarma dopolední počítačové kurzy pro seniory, ve kterých se naučí úplné základy
jak pracovat s počítačem. Zkušenější se seznámí s internetem, fotografiemi, e- Od ledna se předškoláci začali učit
mailem, či kancelářským balíčkem MS Word či Excel. Případní zájemci nás mohou
anglický a německý jazyk
stále kontaktovat na telefonním čísle 352 358 130 nebo navštívit osobně
v knihovně. Kurz bude pokračovat
•
vyhlášení a ocenění nejlepších čtenářů roku 2019
každý týden až do konce tohoto
•
přednáška Ing. Radmily Karafiátové a Radmily Koňarikové na téma „Stravou ke
roku.
zdraví“ – dozvíte se, co nám prospívá a škodí a jaký vliv má strava na naše zdraví,
jak se zbavit škodlivin v organismu a cítit se lépe (11.3.)
•
beseda se spisovatelem Janem Opatřilem o jeho knihách „Kapřík Metlík“ pro žáky 3. a 4. tříd (17.3.)
Foto: P. Janáček
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Kultura a život v obci

Vánoční pochoďák
Dne 22.12.2019 se uskutečnil tradiční vánoční pochoďák
v okolí Nového Sedla a Louček.
Zúčastnilo se 18 dětí v doprovodu 4 dospělých. Po cestě
děti plnily různé úkoly a hledaly indicie k nalezení bájného
pokladu.
Po nalezení pokladu, byla vánoční buřtovačka a teplý čaj.
Jménem rybářského kroužku děkujeme Všem zúčastněným
za vydařenou super akci.
J.K.

Změny v obřadních termínech
Město Nové Sedlo přistoupilo ke změně obřadních termínů pro období let 2020 – 2022. Po vzoru
města Chodova je proto pro uvedené období nově schválen jako obřadní den pro konání svateb
pouze jeden den v měsíci a to každá poslední sobota v čase od 9:00 do 13:00 hod. Pokud budou
snoubenci chtít uzavřít manželství v jiném dni a čase, stejně tak jako na jiném vhodném místě, zaplatí správní poplatek ve výši Kč 1 000,--, přičemž správní poplatky se nesčítají (např. za svatbu
v pátek na vlastní zahradě není správní poplatek Kč 2 000,--, ale jen Kč 1 000,--). A jaké další poplatky by se snoubenců mohly týkat? Záleží na přání snoubenců, ke kterému se vždy snažíme přihlédnout. Může to být:
svatba v atriu našeho úřadu města …………….………. Kč 1 815,-- vč. DPH,
svatba na jiném vhodném místě…………………..……… Kč 1 815,-- vč. DPH,
hudební doprovod – muzikant………………………..…… Kč 1 815,-- vč. DPH.
V poslední době se setkáváme s různým chápáním „jiného vhodného místa“ a „vhodného oblečení“. Zákon výslovně nestanoví,
co je vhodným místem myšleno a nikde také není předepsán oděv, co mají mít snoubenci na sobě. Fantazii se tak meze nekladou v duchu myšlenky, že svatba je především oslavou lásky a patří hlavně snoubencům. Dávno již minula doba, kdy si snoubenci a svatebčané oblékli to nejlepší, co měli a co si mohli dovolit. Dnes nikdo po nikom nevyžaduje, aby se oblékl do oděvu za tisíce. Všichni by však měli mít na paměti, že sňateční obřad je veřejný a slavnostní (viz §656 Občanského zákoníku) a měla by mu
být zachována jistá důstojnost a vážnost.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková

Životní jubilea
Vážení občané, v měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:

06.02.

Gerlinda Pöplová

24.02.
25.02.

Dagmar Krulišová
Eva Fárová

Jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti přejeme všem jmenovaným pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívá celkem 16 občanů. Všem těmto jubilantům jsme v předstihu rozeslali
dopisy společně s tiskopisem „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ k vyplnění. Jubilanti, od kterých jsme vyplněné souhlasy
obdrželi včas, jsou uvedeni v našem výčtu výše. Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním
jubilantům, kteří se do našeho výčtu již nedostali.
Matrikářka – Bc. Jitka Ježková
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Srbovi, Matěji Gvizdovi, Michaelu Janičovi, Davidu Dudiovi, Kasparovi a Holovskému, kteří po zjištění požáru, který vznikl v našem bytě vybourali dveře, požár zlikvidovali a přivolali hasiče. Jsme jim za tento
odvážný čin velice vděčni a ještě jednou velké díky všem…
rodina Mikátova

Dne 6.4.2020 se bude konat ve městě Nové
Sedlo tradiční brigáda spolku Nový kurz.
O dalších podrobnostech budete informováni v
následujících listech a na internetu.
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