Zpravodaj obce
Nová Sídla a Sedlíšťka
číslo 1 v roce 2020
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás letošní první vydání Zpravodaje obce Nová Sídla a Sedlíšťka,
v němž přinášíme aktuální informace nejen z naší obce. Zpravodaj vychází v době,
kdy se nás všech dotýkají mimořádná opatření vyvolaná celosvětovou pandemií
koronaviru. Prosíme vás, chovejte se všichni zodpovědně k sobě i svému okolí,
dodržujte aktuální nařízení vlády, zvyšte hygienické návyky a venku si vždy a za
každých okolností zakrývejte ústa a nos. Zbytečně nevycházejte mimo bydliště,
zdravotní obtíže včas telefonicky řešte se svým lékařem, dbejte pokynů odborníků a
nepodléhejte panice.
V prodejně v Nových Sídlech jsou trvale k dispozici zdarma látkové roušky. V
případě zájmu i nadále platí nabídka pomoci s nákupem a donáškou léků pro starší
občany.
Přejeme Vám hodně sil, pevné zdraví a optimismus. Společně to zvládneme!
Zastupitelstvo obce

Nové obecní symboly
Toto je vítězný návrh obecního znaku a vlajky, který jste vybrali hlasováním.
Odevzdáno bylo celkem 82 hlasovacích lístků a vítězný návrh obdržel 56 hlasů, což
je téměř 70% z celkového počtu. Návrh na schválení symbolů byl podán do
podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. V
průběhu června podvýbor náš návrh projedná, a pokud nebude mít žádné
připomínky, symboly budeme v naší obci oficiálně používat.
nový znak obce

nová vlajka obce

Výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu v roce 2020
Výběr poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek je vybírán ročně, uhrazený musí být vždy do 30. dubna
daného roku. Výše poplatku za odpad je 450 Kč za každého občana. Výše poplatku
za odpad pro chalupáře je 450 Kč za jeden rekreační objekt.
Poplatek prosíme zaplatit bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo
30826591 / 0100 (Komerční banka). Do poznámky vyplňte, za koho se poplatek platí
(včetně čísla popisného) a účel platby - odpad 2020. Pokud nemáte internetové
bankovnictví, využijte možnost bezhotovostní platby prostřednictvím někoho z
rodiny nebo z vašich blízkých. Ve výjimečných případech lze poplatek uhradit v
hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Nových Sídlech v úterý 28. dubna 2020 od
17 do 19 hodin.
Výběr poplatků za psa
Výběr poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Nová Sídla
č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. Poplatek je vybírán ročně, uhrazený
musí být vždy do 30. dubna daného roku. Výše poplatku za prvního psa
je 50 Kč, za druhého a dalšího 100 Kč.
Poplatek rovněž prosíme zaplatit bezhotovostním převodem na účet obce uvedený
výše, do poznámky vyplňte své jméno a číslo popisné, počet psů a účel platby –
poplatek za psa 2020. Ve výjimečných případech lze poplatek uhradit v hotovosti v
kanceláři obecního úřadu v úterý 28. dubna 2020 od 17 do 19 hodin.
V letošním roce aktualizujeme evidenci psů. Ke zpravodaji je přiložen přihlašovací
lístek. Žádáme všechny majitele psů, aby tento lístek vyplnili a doručili na obecní
úřad do 30. dubna 2020. Děkujeme Vám.
Zasílání informačních SMS zpráv z obce - nabídka
Nabízíme vám novou službu - zasílání hlášení rozhlasu, novinek,
aktuálních informací z dění obce - prostřednictvím SMS zpráv přímo na váš
mobilní telefon. Služba je ZDARMA. Pokud máte zájem o poskytování této
služby, pošlete nám SMS zprávu ve tvaru: „Hlášení rozhlasu, jméno příjmení, č. p.“
na telefonní číslo 734 535 591. Odesláním této zprávy dobrovolně souhlasíte s
uložením vašeho telefonního čísla, které bude použito pouze pro tento daný účel.
Na vaši žádost může být vaše telefonní číslo ze seznamu kdykoli odstraněno.
Přihlašovací SMS bude zpoplatněna podle vámi používaného tarifu.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a jiný nepořádek. Protože nám není lhostejné, jak to
kolem některých silnic a cest vypadá, zapojí se v letošním roce do
tohoto projektu i naše obec společně s hasiči. Jarní úklidový den měl být v sobotu 4.
dubna 2020, ale s ohledem na mimořádná opatření, zavedená kvůli koronaviru,
bohužel letos neproběhne. Podzimní úklidový den bude sobota 19. září 2020.
Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili na obecním úřadě. Pro zúčastněné zajistí
obec ochranné pomůcky a pytle na odpad. Na závěr bude zajištěno také občerstvení.
Věříme, že nás bude dost a společnými silami přispějeme k dobré věci, abychom se
ve svém okolí cítili lépe. Informace k akci včas obdržíte.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní mobilní svoz proběhne ve středu 22. dubna 2020 – bude odvážen
velkoobjemový i nebezpečný odpad. Veškerý k odvozu určený
odpad se bude ukládat pouze na jedno místo, a to do obecní kůlny u
bývalého kravína v Nových Sídlech. Na sběrné místo bude možné odpad uložit v
následující dny: pátek 17. dubna od 15 do 18 hodin a sobota 18. dubna od 8 do 12
hodin.
Žádáme občany, aby toto respektovali a neukládali odpad na žádná jiná místa!!!
Třídění kovových odpadů - informace
Na sběrná místa v Nových Sídlech i v Sedlíšťkách byly přidány šedé
kontejnery na třídění kovů. Kovové obaly a předměty, které můžeme
třídit, jsou například nápojové plechovky, konzervy, šroubovací
uzávěry, kovové tuby, plechová víčka od zavařovacích sklenic, hliníková víčka od
jogurtů, fólie od tavených sýrů, tuků či čokolád, alobal a různé drobné celokovové
předměty (trubky, hrnce, klíče, hřebíky, šroubky, příbory, kancelářské sponky,
kovové součástky).
Oranžový kontejner – opakované upozornění
Důrazně upozorňujeme, že do oranžového kontejneru u obecní kůlny
v Nových Sídlech patří jen a výhradně biologicky rozložitelný

odpad rostlinného původu!!! Pokud budete do kontejneru
opakovaně ukládat jiný odpad, který tam nepatří, budeme nuceni umístit kontejner
do obecní kůlny, kde nebude volně přístupný a odpad sem pak bude možné ukládat
pouze v předem určené termíny.
Informace o třídění odpadů najdete na webu www.trideniodpadu.cz.

SDH opravuje hasičskou techniku
Sbor dobrovolných hasičů Nová Sídla v loňském roce úspěšně
opravil historickou taženou motorovou stříkačku Stratílek z roku
1931. Největší problém se zapalováním vyřešilo převinutí magneta,
novou spojku zapalování vyrobil pan Miloš Štěpánek, o seřízení se
postaral pan Pavel Pokorný. S opravou karburátoru významně pomohl pan Ladislav
Kazda, který dokázal sehnat součástky na sestavení nového funkčního dílu.
Dále připravuje na technickou prohlídku historickou „Erenu“ Praga RN AS – 16 (rok
výroby 1953, u sboru od 1973). Auto si vyžádá náročnější opravy. Již byly vyměněné
pneumatiky, k nim zrenovované, opískované a nalakované disky (pan Martin
Vokas). Obroušení, odmaštění, vyčištění brzdového obložení a montáž nových
brzdových hadiček zajistil pan Jiří Petříček. O výměnu směrových světel, kontrolu a
opravu osvětlení se postaral pan Tomáš Hurych. Pan Pavel Pokorný repasoval vodní
pumpu a přetěsnil kryty ventilů. Renovaci hnací hřídele vestavěného čerpadla
zajistil pan Pavel Sigl. Kompletní renovaci chladiče kapaliny zajistila odborná firma.
Opravy auta v současné době stále pokračují. Cílem je letos úspěšně absolvovat
technickou prohlídku. Opravu techniky zaštiťuje velitel jednotky pan Martin Vokas.
Financování zajišťuje obec, která má techniku v majetku. DĚKUJEME VŠEM
„opravářům“ za jejich práci a za ochotu přispět dobré věci. Takovouto historickou
techniku nemá každý, proto považujeme za důležité o ni dále pečovat a udržovat ji.
Územní plán obce – připomenutí
Stále můžete podávat podněty a připomínky k novému územnímu plánu.
Je to klíčový dokument pro rozvoj obce na další desetiletí. Těšíme se na
spolupráci.
Obecní kronika
Obnovujeme vedení obecní kroniky dané zákonem č. 132/2006 o
kronikách obcí. Kronika bude vedena v elektronické podobě s následným
tiskem očíslovaných listů na trvanlivém papíře, které se zajistí vazbou.
Zápis do kroniky bude jednou ročně a o jeho obsahu vždy rozhodne zastupitelstvo.
Do kroniky bude možné nahlížet ve vymezené době na obecním úřadě v
přítomnosti kronikáře. Občan starší 18ti let může navrhnout změnu zápisu v
kronice, obec návrh projedná a případně zápis změní. Kronikářka nyní zpracovává
návrh zápisu za rok 2019.
Zpravodaj obce Nová Sídla a Sedlíšťka je periodickým tiskem územního samosprávného celku evidovaný pod
evidenčním číslem MK ČR E 23088. Vydáván je 2x ročně.
(číslo 5, den vydání 31. března 2020, náklad 120 výtisků + 19 povinných výtisků).
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