ZDARMA
září 2009
Zprávy o činnosti Rady města Nové Sedlo:
V měsíci srpnu 2009 rada města zasedala 1x, a to dne
12. 8. 2009. Dne 12. 8. 2009 rada města projednala pouze
v bodě různé – pronájem části pozemku, pronájem pozemků, prodej pozemků, provedení překládky sloupu,
nabídku Pozemkového fondu ČR komunikací k převodu

majetku, uzavření smluv, vydání stanovisek, ukončení
investiční akce „Kanalizace Nové Sedlo“, pronájmy nebytových prostor, přidělení bytů, atd.
Ing. Věra Baumanová, tajemnice MěÚ

Povinné očkování psů proti vzteklině
Upozorňujeme všechny majitele psů, že ve středu, dne 16. 9. 2009 bude v souladu se zákonem číslo 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, ve znění pozdějších doplnění, provedeno povinné očkování psů proti vzteklině a to podle následujícího rozpisu:
Chranišov (naproti bývalé restaurace)
Horní Pískovec (u bývalé autobusové zastávky)
Nové Sedlo (za budovou Městského úřadu)
Loučky (před domem č.p. 1- u parku)
Jalový Dvůr (před objektem trafostanice)

14.00 - 14.20 hodin
14.30 - 14.45 hodin
14.55 - 15.50 hodin
16.00 - 16. 20 hodin
16.30 - 16.50 hodin

Při očkování bude předložen očkovací průkaz psa. Nový očkovací průkaz 10,- Kč. Za aplikaci očkovací látky bude veterinářem účtováno 90,- Kč, trojkombinace 320,- Kč.
Psa musí předvést osoba starší 18-ti let. V případě, že z vážných důvodů nebude moci být pes předveden, je povinností
majitele učinit tak v jiném termínu a nechat psa očkovat u některého z veterinárních lékařů. Tito majitelé se pak následně dostaví na Městský úřad v Novém Sedle, kde předloží ke kontrole očkovací průkaz psa se záznamem o provedeném
očkování.
Marcela Sienková, Stavební odbor, OŽP

Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany, že proběhne ve středu
16. 9.2009 dle časového harmonogramu a místa, kde
bude vozidlo sběr provádět:
15,00 hod. - sídliště - Sklářská ulice (u bývalé prodejny)
- MěÚ Nové Sedlo (dvůr)
16,00 hod. - Loučky (u restaurace)
16,15 hod. - Loučky – Jalový Dvůr (před trafostanicí)
16,30 hod. - Chranišov (parkoviště)

Občané města neváhejte, je Vám umožněno bezplatně
se zbavit např. vyřazených lednic, televizorů, akumulátorů, baterií, léků, pneumatik, zářivek, výbojek, obalů od
barev a ředidel atp. Jsou to odpady , které nepatří do popelnice mezi komunální odpad. Nebude odvážen nábytek
a kovošrot!!!
Marcela Sienková, Stavební odbor, OŽP

Datové schránky
Pokračování e Governmentu ve státní správě:
Dnem 1. července 2009 vstoupí v platnost zákon
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jedná se zejména o fungování datových schránek, coby státem garantovaného systému elektronického P.O. Boxu, jež si povinně založí

orgány výkonu veřejné moci, územních samosprávných celků a právnické osoby. Vzhledem k rozšiřování
objemu datových zpráv musí uživatelé připravit funkční
systém elektronické distribuce, a v této souvislosti projekt MV zabývající se systémem spisové služby.
Pro úspěšné fungování datových schránek je nezbytná
spolupráce s obcí s rozšířenou působností, které by měly
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

být datovým úložištěm pro všechny obce v jejich správním obvodu. Přechod na elektronické technologie předpokládá nejen vysoké finanční nároky, které budou řešeny zejména prostřednictvím Integrovaného operačního
programu, administrovaného ministerstvem pro místní
rozvoj, ale také odbornou a lidskou zainteresovanost
všech subjektů veřejné správy.
V budoucnu již nebudou orgány veřejné moci zjišťovat
hodnoty referenčních údajů pro své potřeby z různých
zdrojů, ale pouze ze základních registrů, což zajistí kvalitní údaje efektivně využívané pro výkon veřejné moci
a zároveň zbaví občany povinností údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen pouze jednou a následně bude
promítnut do základního registru a jeho prostřednictvím
do dalších informačních systémů veřejné správy, respek-

tive tzv. agendových informačních systémů. Referenční
údaje budou považovány za důvěryhodné a úřady nebudou muset jejich správnost a platnost ověřovat. Bezpečnost komunikace mezi registry je založena jednak
na systému bezvýznamných identifikátorů fyzických
osob, jednak na striktním rozdělením rolí mezi různými
úřady. Přístupy k referenčním údajům budou evidovány,
čímž vzniká možnost kontroly. Přístup bude mít pouze
úředník, který má k tomu ze zákona nárok – zde bude
kontrola zajištěna systémem správy rolí pro přístup
k datům.
( pokračování příště )
Ing. Baumanová Věra

Stromy jsou plíce naší planety
Nadpis mého článku již napovídá , že v tomto čísle našeho měsíčníku bude řeč o stromech v našem městě.
Jedná se o velice choulostivou, ale aktuální záležitost
pro všechny obce a města v naší republice. Z pohledu
Zařízení města Nové Sedlo je značná část dřevnatého porostu v našem městě v havarijním stavu. Jedná se o přestárlé stromy, poškozené či jinak narušené, které ohrožují
zdraví a život našich obyvatel. Ptáte se proč je to choulostivé téma? Odpovídám, že každý zásah do přírody nebo
pokácený strom převážnou část obyvatel znepokojuje a
ptá se: “Proč zrovna tenhle smrk, když byl tak krásný?“
Koho jiného se na toto téma dotázat, než našeho pana
starosty Ing. Cervana, Ph.D., který je odborníkem jak
vzděláním, tak i svým přístupem k přírodě. Odpověď na
mé dotazy ohledně našich stromů byla jednoznačná. Po
poradě s pracovnicí odboru životního prostředí nařídil
paní Pojarové dendrologický průzkum, po jehož zpracování bude naprosto jasné, které stromy se snažit zachránit
a naopak, které jsou životu nebezpečné. Pan starosta do-

poručuje výsledky dendrologického průzkumu zveřejnit
na internetových stránkách města, aby každý občan věděl,
jak to s našimi stromy ve městě je.
Firma, které byl dendrologický
průzkum zadán, již měla s paní
Pojarovou první schůzku, provádí první průzkumy a měla by
je dokončit do konce září 2009.
Pan starosta při rozhovoru uvedl, že je zastáncem spíše záchrany než likvidace, ale bezpečnost
občanů je na prvním místě. Já
k tomu pouze dodávám, že je to
správné a že mě ani netěší, když zaměstnanci ZMěÚ musí
porazit strom.
Milan Bauman

Občanské sdružení Nový kurz proti drogám
Občanské sdružení Nový kurz reagovalo na nepříznivý
stav kolem naší mládeže, která užívá v našem městě drogy. Dne 17. 8. 2009 podepsal předseda sdružení
p. Bauman dohodu o spolupráci s občanským sdružením
KOTEC o.s. Sokolov protidrogové prevenci v lokalitě
našeho města. Před podpisem této dohody probíhala jednání s městskou policii, kriminální policií a pracovníky
K centra v Karlových Varech. Společně s představiteli
města se hledají cesty, jak maximálně snížit nebezpečí
tohoto novodobého moru. Pracovníky Občanského sdru-

žení KOTEC o. s. Sokolov budou prováděny terénní sociální práce se specifickým programem pro uživatele návykových látek. Jedná se o monitorování a sběr kontaminovaného odpadu. Dále do programu spadají i přednášky
o drogové prevenci pro žáky základních škol i pro rodiče.
Takto se rozhodlo občanské sdružení Nový Kurz o.s. Nové Sedlo bojovat s drogami v našem městě a věří v plnou
podporu veřejnosti.
Milan Bauman
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Procházka naší bylinkovou zahrádkou

Společenská kronika

Lípa velkolistá a malolistá – kvetou od června do července
a patří mezi nejvýznamnější medonosné rostliny, které poskytují na jednom stromě velké množství světlého nektaru. Lípa
je od pradávna jedním z nejoblíbenějších stromů v celé Evropě
a hojně se s ní setkáváme již ve starých bájích, pověrách, poezii a ve výtvarném umění. U nás se stala dokonce zásluhou
Kollárovy Slávy dcery a národního obrození národním stromem. Má bílé měkké dřevo, které se hodí k řezbářským pracím
a pevné lýko používané jako technický materiál. Za suchého
počasí se sbírá celé květenství i s podpůrným listenem. Nasušená nať má jemnou aromatickou vůni a nasládle slizovitou chuť.
Droga obsahuje flavonové glykosidy a malé množství silice,
jejíž hlavní složkou je farnesol. Dále jsou to třísloviny, cukry
a malé množství saponinu. V lidovém léčitelství je velice oblíben při všech chorobách z nachlazení, neboť podporuje pocení,
rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli.

♦ 60 let

Čipková Eva

♦ 65 let

Hlaváček Jan

♦ 70 let

Karaszová Emilie
Janoušek František

♦ 75 let

Sedláková Svatava

♦ 76 let

List Arnošt

♦ 78 let

Neudert Rudolf

♦ 81 let

Kindermann František

♦ 82 let

Horváth Štefan
Pilnáčková Zdeňka
Kindermannová Anna
Musilová Ema

Při příležitosti Vašeho životního jubilea Vám,
do dalších let pevné zdraví a dobrou pohodu, přeje
Městský úřad Nové Sedlo a Sbor pro občanské záležitosti.

Citát na tento měsíc:
Manžel je člověk,
který, když se mu někdo posmívá,
že je pod pantoflem, odpoví:
„To ano, ale pod jak dobrým!“
( Gill Karlsenová)

Plánované akce v knihovně
pro dětské čtenáře
• 9. 9. od 13.00 - 16.30 hodin
Vyrábíme rozvrh hodin.
• 23. 9. od 15.00 hodin
Soutěžíme ve hře „Vyfoť moře“.
První tři vítězové obdrží dárek.
• září - výtvarná akce „Knihovna snů“

Bližší informace se dozvíte v dětském
oddělení, nebo také na webových stránkách
www.knihovnanovesedlo.cz.

Kulturní akce
7. 9. 2009
Přednáška s besedou na téma:
NEPÁL, INDIE
přednáší Ing. V. Baumanová
Zasedací síň MěÚ - 17,00 hod
18. 9. 2009
Společenský večer pro seniory
Městský dům Meteor
začátek – 19,00 hod.
k tanci hraje: dechová hudba Zlatá 5
12. 10. 2009
Přednáška s besedou na téma:
ISLÁM – jeho vznik a současnost,
přednáší doc. L. Kubů
Zasedací síň MěÚ - 17,00 hod
20. 10. 2009
Divadelní představení pro MŠ, ZŠ a rodiče dětmi
O STATEČNÉM VAJÍČKU
Špalíček Cheb
začátek: 9,00 hod.
vstupné: 30 Kč
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Novosedelští vyrazili na draka
Občanské sdružení Nový Kurz a město Nové Sedlo
uspořádalo dne 15. 8. 2009 jednodenní zájezd do Německa - partnerského města Schwarzenberg, kde probíhaly
letní slavnosti. Součástí těchto slavností byla prezentace
legendy tohoto města, kdy rytíř zachraňuje princeznu
a jak jinak, než že musí zabít hrozného draka. Této atrakci
předcházel průvod v historickém oblečení a za rytmu rázné dechovky. Každou chvilku se zpoza uličky historického města vyřítila patrola v brnění a již si odvádí nezbedné
děvče nebo nepoctivého hospodského. Nad krásným městečkem se týčí hrad, na jehož nádvoří probíhala divadelní

představení. Městečko ve stylu našeho sousedního města
Lokte bylo protkáno atrakcemi a stánky, které nabízely
dobré pochoutky. Na uvítanou našeho zájezdu pořadatelé
- představitelé města připravili pohoštění, které po cestě
přišlo vhod. Srdečná slova z úst paní starostky partnerského města se nesla v přátelském duchu a hřála u srdce.
Další zájezd je připravován na jaro 2010. Dík za organizaci tohoto zájezdu patří členům občanského sdružení
Nový kurz p. Manovi a paní Kulhanové.
Milan Bauman
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