dli;
Vážení spoluobčané,
Tak nám uplynul další měsíc a
máte před
sebou
druhé
vydání
Novosedelského zpravodaje, ve kterém se
dočteme zase něco nového o našich obcích.
Zima nám snad už pomalu končí a
bude nutno provést úklid obcí na což
bychom chtěli také využít odsouzených, jak
už je předjednáno s ředitelem věznice.
Rovněž se bude muset provést rekonstrukce
zeleně a stromů na svahu před kostelem a
farou v Novém Sedle, která je v dost
zanedbaném stavu. Také se uvažuje o
přemístění kontejnerů na tříděný odpad,
které jsou nevhodně umístěny naproti
vstupu do kostela.
Na akci " inženýrské sítě na
pozemcích
u hřiště" bylo zajištěno
prodloužení
stavebních povolení. Byla
podána
žádost o finanční
dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj a proběhla
jednání
s několika potencionálními
dodavateli s tím, aby práce na výstavbě
mohly být zahájeny v dubnu 2011. S
Komerční bankou byla uzavřena smlouva o
úvěru ve výši 3,O mil. Kč. S Městem Žatec
byla podepsána veřejnoprávní smlouva o
projednávání přestupků, které se doposud
řešily v naší obci s nedostatečným
výsledkem.
Nadále bych Vás chtěl požádat o
spolupráci nejen při vydávání zpravodaje,
ale i při zvelebování našich obcí. Těšíme
se na Vaše podněty a připomínky.
Starosta Obce Nové Sedlo pan Petr Sýkora

Jubilea
Jubilea od 1.3.2011 do 31.3.2011
V tomto období oslaví svá životní jubilea
tito občané:
Guttmmanová Olga Sedčice
KrejčováA nizia - Nové Sedlo
Buriánová Aneika Žabokliky
Postniková Ludmila Sedčice
Syrovátková Jarmila Nové Sedlo
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Vážení čtenáři Zpravodaje.
Jsme rádi, že
většina z Vás příznivě přijala první vydání
Zpravodaje Obce Nové Sedlo. I když v menším počtu se objevily i názory
opačné. Blíže v rubrice "Proč zpravodaj". Spřevážně kladným ohlasem
se setkal příspěvek paní Jitky Zamrzlové, učitelky zš a MŠ.
Otevřenější názor na příspěvek má paní Růžena Kumstátová, která
redakci svůj příspěvek předala v písemné podobě. Plné znění příspěvku
však nemůžeme vzhledem ke kapacitě tiskového rozsahu zpravodaje
zveřejnit, proto přistoupila redakce ke zkrácení příspěvku tak, aby nebyl
narušenjehosmysl a obsah.
Děkujeme za Vašepříspěvky do zpravodaje, paní Boženě Koutnikové a
panu Jiřímu Černému za historické fotografie návsi v obci Číňově a paní
Jarmile Tomanové za zaslání kvízu pro děti.
Plli"tm~""

zpravoda

o

Je známo, že účast na veřejných zasedáních zastupitelstvaje minimální. Kolem
informačních tabulí obecního úřadu, které jsou v každé obci projdeme převážně bez
povšimnutí. Všichní občané však nemají přístup k internetu a tak možnost seznámit se
s některými údaji na obecních webových stránkách.
Je však nutno také konstatovat, že rozsah internetových stránek obce je omezen a
nelze tak bez dosti velké finanční úhrady firmě, která stránky spravuje, zveřejňovat
veškeré informace. Proto starosta pan Petr Sýkora již při svém nástupu do funkce přišel s
myšlenkou vydávat obecní zpravodaj a tím zprostředkovat až do vašich domácností
převážnou část informací obecního úřadu. Během krátké doby zajistil vše potřebné:
redakční radu, grafické zpracování, zajištění tisku a doručení zpravodaje do všech
domácností.
V této souvislosti se omlouváme všem návštěvníkům webových stránek Obce Nové
Sedlo za několikadenní výpadek a věříme, že tato nepříjemná situace se již nebude
opakovat.

aše názory a piipo

Dny

Po vydání prvního čísla zpravodaje jsem se setkal s častým názorem, že ve zpravodaji
budou zveřejňována jen kladná stanoviska na starostu a zastupitele a případné kritické
připomínky a stížnosti nebudou zveřejňovány a nebude k nim z kompetentních orgánů
zauj ato žádné stanovisko.
Za svou osobu Vám mohu říci, že kritické připomínky a stížnosti na konkrétní osoby,
nebo právní subjekty, se kterými se na nás obrátíte, zveřejníme a požádáme také o
vyjádření Vaší protistranu, na kterou si budete stěžovat. S touto formou vyřizování vašich
připomínek a stížností máme plnou podporu od starosty pana Petra Sýkory

Usnesení

Usnesení z 4. zasedání ZO ze dne 24.2.2011 (částečný VÝPis)
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- rozpočtový výhled na období 2013-2014 v podobě zveřejněné na úřední desce
Poznámka:
V důsledku
zákona
č.
101/2000
Sb., o ochraně osobních
údajů lze - inventarizaci majetku Obce Nové Sedlo k31. 12.2010, stav aktivapasiv je
zveřejňovat v této rubrice pouze údaje, které jsou v
43094874,91 Kč, finanční prostředky činilY 2 195681,95 Kč
souladu s uvedeným zákonem.
- hospodářský výsledek a jeho přerozdělení ZS a MS Nové Sedlo za rok 20 I O tak, jak byl
To znamená: Pokud budete mít zájem
předložen ve výši 5.191,90 Kč. Přerozdělení HV 80% do fondu odměn do rezervního
zveřejnit v tomto zpravodaji radostnou událost a to
fondu PO
datum narození a jméno
Vašeho novorozence,
případně jméno s datem výročí oslavy rodinného
- žádost ENSPROPOLu s.r.o. o vyjádření ke stavbě NN Sedčice, zastupitelstvo souhlasí s
příslušníka, ale i smutné události při úmrtí někoho z
umístěním a realizací stavby - celkové rekonstrukce NN Sedčice, kterou na
Vašich blízkých, je nutno se obrátit na redakci
vlastní
náklady
provede ČEZ
zpravodaje
a písemně stvrdit, že souhlasíte
z
Poznámka:
Úplné
znění usnesení si lze přečíst na úřední vývěsce obce.
uveřejněním osobních údajů.
Petr Sýkora, starosta obce

Petr Sýkora, starosta obce
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Více jak před padesáti lety vznikla na o aji obce ové Sedlo věznice původně nazývaná jako pracovní tábor. Z bývalých chmelařských
ubytoven se věznice rozrostla do současné podoby a stala se tak nesmazatelnou součástí obce. Ve věznici si v současné době odpykává trest v průměru
500 odsouzených. Několik zaměstnanců věznice jsou občané Nového Sedla. Spolupráce mezi věznicí a správou obce probíhá již od samého vzniku
věznice. Odsouzení, kteří zde vykonávali výkon trestu se podíleli na různých pracích a úpravách v obci i v jejím okolí. Dále pracovali v zemědělství,
zejména při sklizni polních plodin pro zemědělské podniky a družstva v okolí.
Spolupráce věznice s obcí trvá i v současné době. I dnes se odsouzení podílí na různých pracích pro obec. Vzpomeňme například na
rekonstrukci fotbalového hřiště v Novém Sedle, kam odsouzení chodí o víkendech pomáhat již od samého počátku rekonstrukce. Podílej í se zejména
na úpravách terénu samotného hřiště, ale ijeho okolí. Vzhledem k tomu, že práci na hřišti provádějí dobrovolníci z obce,je pomoc vězňů neocenitelná.
Do věznice bylo přivezeno zařízení dětského hřiště, jako jsou například prolézačky, houpačka apod. a vězni se pustili do jejich rekonstrukce. Vše
pořádně očistili, posvařovali, opravili a oblékli do nového barevného kabátu. Ale tím práce odsouzených pro obec nekončí. Podíleli se také při
rekonstrukci vodovodu a odpadů v místní základní škole, pomáhali při nedávných povodních v Sedčicích. Vzhledem k tomu, že jednou z priorit
vězeňské služby je zaměstnávání odsouzených, projevili zájem o jejich zaměstnávání i místní podnikatelé. Vybraní odsouzení pracují u
dřevozpracující firmy HOLZ v Novém Sedle a v zemědělském podníkuM+A+ J Sedčice.
Vedení věznice vychází vstříc požadavkům obce a snaží se obci pomoci. To jde však pouze poskytnutím pracovní síly, což je jedinou
možností věznice,jak podat obci pomocnou ruku.
František Houdek, tiskový mluvčí věznice

Otáz y pro bývalé i ocas
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Při osobním kontaktu s občany, prozatímjen z Nového Sedla, jsem vyslechl řadu připomínek, zvláště pak na nedostatečně zodpovězené
otázky z mínulého volebního období. Z Vašich otázek v tomto zpravodaji zveřejňujeme tří, které byly nejčastěji zmiňovány.
1. Z jakého důvodu nebyla dokončena plánovaná výstavba rodinných domků u místního hřiště a kolik Obec Nové Sedlo ze svého rozpočtu
investovala do této nedokončené akce.
2. Jak bude zastupitelstvo postupovat při jednání s [urnou HOLZ Trade (dříve Dřevobal) o snížení hlučnosti a prašnosti při výrobním procesu ajakým
způsobem se bude řešit vjezd a výjezd těžkotonážních nákladních automobilů při dovozu dřevní hmoty a expedici hotových výrobků.
3. Bude vedení obce a zastupitelstvo postupovat nekompromísně vůči občanům, kteří soustavně porušují vyhlášku č. 01/2010, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci? Nedodržováním a ignorováním této vyhlášky, může dojít k vážnému ublížení na zdraví jak
dospělých tak dětí. Jaké možnosti má obec finančně nebo jiným způsobem postihnout nebo pokutovat nezodpovědné majitele psů.
Odpovědi na otázky č. 1 a 2 od kompetentních zástupců obce bývalých i současných zveřejníme v příštím zpravodaji.
Odpověď na otázku č. 3: Starosta obce pan Petr Sýkora předložil zastupitelstvu návrh na uzavření smlouvy s Městem Žatec o projednávání
přestupků spáchaných v obvodu Obce Nové Sedlo. Zastupitelstvo obce vydalo na svém zasedání souhlas s uzavřením smlouvy a tím pověřilo řešením
přestupků včetně finančních postihů nebo následných opatření, přestupkovou komisi Města Žatec. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Tím skončilo delší období, kdy případné přestupky občanů spáchaných teritoriu Obce Nové Sedlo zůstávaly bez řešení a
postihů.
Připravil Jaroslav Kubelík
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Při kontrole v ZŠ a MŠ v Novém Sedle zjistila OHES Louny, že místnost, kde se připravují a vydávají obědy a přesnídávky pro žáky a děti
předškolního věku, z hygieníckých důvodů nevyhovuje a vydala rozhodnutí provést stavební úpravy. Jednalo se o novu instalaci vodovodního a
odpadního potrubí, nové obklady, instalaci nové kuchyňské linky apod. Odstranění závad si vzal za své člen zastupitelstva pan Miroslav Černý a ve
dnech pracovního klidu spolu s odsouzenými z místní věznice závady odstranili.
Bytová komise obecního úřadu rozhodla přidělit uvolněný byt v čp 29 v Sedčicích paní Jaroslavě Holičové. Protože byt byl v desolátním
stavu, bylo nutno provést jeho vnítřní rekonstrukci: nové štukové omítky, instalace nové kuchyňské linky, provedení obkladů apod. Sympatické je, že
se na stavebních úpravách podílí rodinní příslušníci a kamarádi. Obec Nové Sedlo poskytla stavební materiál z vlastních prostředků a manuelní
zednické ajiné stavební práce budou kompenzovány formou odpuštěníjednoměsíčního
nájemného.
Aby nevznikl dojem, že pracovníci Veřejně prospěšných prácí v současné době zahálejí, opakje pravdou, Provádí přípravu najarní úklid,
opravují veškeré ruční nářadí, připravují křivinořezy a další strojní zařízení určené k sekání trávy a úklidu obcí. Opravili dvoukolý přívěs za traktor,
který byl v desolátnírn stavu.
Byla provedena kolaudace na přeložce vysokonapěťového vedení za stavebnín;i \?arcelamí u hřiště v Novém Sedle.
Starosta obce pan Petr Sýkora svolaljednání za účasti dopravního odboru MěU Zatec a dopravního inspektorátu Policie České republiky
Louny k projednání dopravní situace v obci Nové Sedlo. Je nám všem známo, že povolená rychlost při průjezdu naší obcíje dodržována ze strany
řidičů jen minimálně. Nebezpečí střetu z vozidlem tak hrozí zvláště před školou a v místech, kde je větší frekvence přechodu občanů a dětí přes
průjezdní komunikaci (před prodejnamí v dolní i horní části obce). Bohužel dopravní inspektorát vyjádřil nesouhlasné stanovisko, proto se průjezdní
rychlost obcí nezmění. Kladné stanovisko však kompetentní orgány vyjádřily k vybudování přechodu pro chodce v ulici Hlavní situovaný na uličku k
vedoucí k autobusové zastávce v ulici Lípové,(viz situační plánek)
Bylo také schváleno umístnění dopravních značek "zákaz vjezdu nákladních automobilů" do ulice
~!':Z 1
": ;(.;)
Zahradní (první ulice při vjezdu do Nového Sedla) a ul. Lípová (slza u autobusové zastávky) a odbočka z ulice
.',.~},C· -~.~;:',_. ---"iY---,"""'-9,--Hlavní u OÚ směr ulice Příkrá, Hůrecká a Farní.
Při kontrole uzavřené smlouvy s [urnou HOLZ Trade Nové Sedlo (dříve Dřevobal) bylo zjištěno,
že smlouva o povolení dřevovýroby v dnešním výrobním objektu (bývalé sušárny chmele) v Novém Sedle,
byla uzavřena, aniž by majitelé sousedních nemovitostí měli možnost stát se účastníky povolovacího řízení a
tím vyjádřit svůj názor, zdas provozem dřevovýroby souhlasí či nikoli.

Odpady
SVOZOV Á SOBOTA26. 3. 2011
Jelikož došlo ke změně umístění kontejnerů na objemový odpad, došlo též ke změně termínů a míst,
kde bude možno objemový odpad naložit na přistavený traktor s vlekem. Proto věnujte zvýšenou pozornost
následujícímu rozpisu. Stejně jako v minulosti bude přistaven traktor s vlekem na předem určené místo v
předem určenou dobu. Objemový odpad budou přebírat osobně pouze zastupitelé obce. Objemový odpad
uložený u rodinných domků nebo na jiných místech veřejného prostranství než na sběrných místech níže
uvedených, nebude odvážen amajitel takto uloženého objemového odpadu se vystavuje postíhu.
8,00 8,30 hod.
Číňov náves
8,30 9,00hod.
Břežany náves
9,00 9,30hod.
Chudeřín.
9,30 10,00 hod.
Žabokliky rozcestí za budovou mysliveckého sdružení
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10,00 10,30 hod.
Sedčice za budovou firmy Kontis
10,30 10,45 hod.
nádraží Žabokliky
10.45 11.15 hod.
NovéSedlo předHorníhospodou
Od 10,00 do 11,00 hod. bude umožněn přístup ke kontejnerům na dvoře Obecního
úřadu v Novém Sedle
Přijímaný odpad: Objemný odpad tj. odpad, který nelze pro své rozměry uložit v
popelové nádobě
Nepřijímaný
odpad Nebezpečný
odpad
to jsou obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, lepidel, rozpouštědel, olejů a tuků, barev, baterie, zářívky, stavební odpad
obsahující azbest, televizory, lednice a pneumatiky.
Tento výše uvedený nebezpečný odpad je možné odevzdat ve sběrném dvoře Firmy
LIKOR v Čeradické ul. Žatec. Obyvatelé Obce Nové Sedlo mohou po předložení průkazu
totožnosti odevzdat ve firmě Likor nebezpečný odpad do váhy 100 kg na osobu zdarma + 4
pneumatiky na rok.
Informace k Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:
Obecně závazné vyhlášky jsou v doslovném znění k nahlédnutí na webových stránkách:
www.nove-sedlo.cz
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Poplatky ze psů:
Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíce
Oznamovací povinnost: ohlášení své povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku a zániku povinnosti
Splatnost poplatku: 31.3. příslušného roku, vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti,
je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Navýšení poplatku: včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek
Sazby poplatků za kalendářní rok:
a) za prvního psa
100,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
150,-Kč

Pedikúra
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Vážení sportovní přátelé
V uplynulých
týdnech
rozehráli zimní turnaj
CUP" v Postoloprtech, o
informovali v minulém
informujeme
o dalších,
utkáních zimního turnaje

naši fotbalisté
"NOVOSTAVBY
kterém jsme Vás
čísle, Nyní Vás
již sehraných

30.1. TJ Nové Sedlo JZD Želeč (8:0)
První poločas 5 :0 druhý 3: O. Góly: Bašta
Josef, Bukovský Ondřej, Majors Jakub,
Nguyen Ngoc Son 2 x, Tolar Václav, Varga
Luděk, ŽivníčekMarek.
6.2. Fk Výškov "A" TJ Nové Sedlo (3:2)
Góly: Tomáš Rehák z penalty, Nguyen
NgocSon
12.2. TJ Nové Sedlo FK Postoloprty
dorost (2:2)
První poločas: 2: 1, druhý O: 1
20.2. Sokol Tuchořice "A"- TJ Nové
Sedlo (4:1)
Poločas 2:0 - 1 z penalty, druhý 2: 1
Turnaj po V.kole
1. Tuchořice
2. KryryB
3. FKBlažim
4.Čeradice
5.VýškovA
6.Nové Sedlo
7.FKPr!lB
8. JZDZeleč

500
401
302
212
122
113
112
014

29:8
12:10
18:7
16:26
8:11
14:11
14:15
10:23

15
12
9
7
5
4
4
1

Jakub Černý
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PRť2DEJ, SERV}S A L~IN~
i
PRACKY, MYCKY. SPORAKY, OHRIVACE A DALSI
Autorizovaný servis značek AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI
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Lva Tolstéllo 953
43801. žatec
IČO:72580 739
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OPRAVY BYTOVÉHO FONDU, MONTÁŽ VODOM:ĚRŮ
A PRODEJ VODOINSTALAČN[HO

MATERIÁLU

a,

5,

kancelář'

Vladimír Vančček
vedoucí agentury

T-Mobife:604 559 309
02:723 993 745
Vodafone:608 762 042
e-mail:info@elektrobehavy.cz
www.elektrobehavy.cz
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2.3. středa 1000 Evžen Oněgin Román o
velké lásce, o smrti, o pomíjivosti. Režie: Pavel Khek,
hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer, Svatava Milková a
Anna Suchánková. Vstupné: 60,- Kč
2.3. středa 1930 Žena Vlčí mák - NoeUe
Chatelet PHra je monologem starší dámy. Režie a
překlad: Jaromír Janeček, v hlavni roli: Hana
Maciuchová. Vstupné: I. místa 200,- Kč, II. místa
190,-Kč,IlI. místa 180,-Kč
4.3. pátek 8" 9" 1100 Kašpárek
a
Kalupínka
Výpravná
činoherní pohádka podle
klasické předlohy o Kašpárkovi. Vstupné: 50,- Kč
4.3. úterý 19'· Sex noci Svatojánské
V
režii Milana Pučelika se na osamělé farmě odehrává
společný vikend tří párů. Uvede Divadlo Navenek
Kadaň. Vstupné: 50,-Kč
6.3. neděle 1500 Jak se krotí princezna
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek
král všechno dovoli a splní každý její rozmar.
Výpravnou pohádku Boženy Šimkové uvede DAP
Praha. Vstupné: 80,- Kč
.
11.3. pátek I 900 Eva a Vašek - s písničkou
kolem světa PKoncert oblíbené dvojice opět v Žatci.
Vstupné: 180,-Kč
18.3. pátek 19'· Juicy a Freak Funky and
Groovy kapela na turné po klubech a divadlech nejen
vČR. Vstupné: 100,-Kč
Činohra - Předplatné skupiny A i mimopředplatné
19.3. sobota 17" Lucia Di Lammermoor
(Lucie z Lammermooru)
(Gaetano
Donízetti)
Nata!ie Dessay triumfovala
ve velice úspěšné
inccenaci Mary Zimmerrnan jako křehká hrdinka
tohoto Donízettiho díla při premiéře, která zahájila
operní sezónu 2007/08. Dirigent: Patrick Summer;
režie Mary Zimmerrnan, účinkuji Nata!ie Dessay,
Joseph Calleja, Ludovic Tézier, Kwangchul Zoun ..
Vstupné: 300,-Kč
21.3. ponděli 19'· Den na zkoušku Něžná
komedie s písničkami herce Lubomíra Olšovského o
praštěné Veronice, která chce svého vyvoleného
doopravdy poznat. Hrají Monika Absolonová, Laďka
Něrgešová, Radek Valenta a Jan Maxián, Lumír
Olšovský. Vstupné: I. místa 200,- Kč; II. místa 190,KčIlI. místa 180,-Kč
23.3. středa 1000 a 14000 Smolíčkovi aneb
pohádka
z kufru Pohádka "O Smolíčkovi" jistě
nepotřebuje velké představování.
Uvede Divadlo
Rozmanitostí Most. Vstupné: 40,-Kč
23.3. středa 19'· Fantasy of dance - Irská
taneční show Uvidíte dynamické a působivé taneční
vystoupení.
Uvede Taneční soubor Merlin ze
Slovenska. Vstupné: I. místa 210,- Kč; II. místa 200,Kč; III. místa 190,-Kč
24.3. čtvrtek 1700 Rodiče se snad zbláznili
Absolventské
činoherní
představení
Základní
umělecké školy Žatec
00
28.3. pondělí 10 Cesta kolem světa
Inscenace nesmrtelného
dobrodružství
příběhu J.
Verna. Uvede Divadlo Aha. Hrají: Miloš Mazal,
Radovan
Klučka,
Kryštof
Nohýnek,
Vendula
Svobodová/Anděla Blažková. Vstupné: 60,-Kč
29.3. úterý 19'· Ze dvou se to lépe táhne Zdeněk Izer Hudebně zábavný pořad, ve kterém se
diváci budou moci opět setkat s jedinečným
a
nezaměnitelným humorem Zdeňka lzera. Partnerkou
v tomto programu bude tentokrát skvělá zpěvačka
Šárka Vaňková. Vstupné: 200,- Kč

Informace aktivity v ZŠ a MŠ Nové Sedlo březen 2011
Do 22.3. Pokračuje výstava Voda ve městech a vesnicích
7.-11.3. Masopustní týden
8.3.
Mezinárodní den žen pozvání maminek dětí a žáků školy kposezení ve škole s kávou a zákuskem
od 16, 00 hod.
11.3.
MasopustníkarnevalveškoleJ3,OO
15,30hod.
21.3.
Den otevřených dveří v mateřské škole od 15, 00 hod.
29.3.
Beseda a vzdělávací program pro děti a veřejnost od 15, 00 hod.
30.3.
Zápis do mateřské školy od 14,00 15,30 hod.
31.3.
Anglický jazyk 3 5 ročník. Ukázková hodina pro rodiče a veřejnost od 14,00 hod.
Podrobnosti na webových stránkách: www.skolicka-nove-sedlo.webnode.cz.

Šikana
Zveřejňujeme
část dopisu paní Růženy Kumstátové, k příspěvku učitelky ZŠ a MŠ
paní Jitky Zarnrzlové uveřejněného v minulém zpravodaji k problematice šikany. V
druhé obsažnější části dopisu se paní Růžena Kumstátová zmiňuje o minimálně
navštěvovaných rodičovských schůzkách a nezájmu rodičů o to,j ak jej ich dítě prospívá a
jak se chová pří vyučování a vůči svým spolužákům. Doporučuje také, zda by nebylo
vhodné třídní schůzky rozdělit tak, aby rodiče, pokud si to budou přát, hovořili s

S,I,.;
s.::~L

C_\

<;

I

1- c,

l"'l-

17)

I,';l.q

CO\.

I

\

-IcclC!...-Iě..

! e...

C\
~~

~~

-+ ~- r', E:-- t":~·
.
- 'I 1/-.<:\ (C',

~~

c: c\ ( 1-:"

!-

'-

'J..,é,='_

'-\..

.

I/...

to \."1.. l).. I=-e_ -~ I?-- e:»

_")C"~\

1I,
i'lIv

+

G-.:...

\:>'"1)

\"c-,

I~Cl,

c;.. i-p

1.1...(.-=- \-Y"")cl"':L~i-)-'

0- \~;
\"1""J'J

s.e.

S, ""' \"").., ~

s ~~ I,

c.i €o \ S \/

~

"/

ejěa tější

::;:,

1 E..

.!

e.,.

I
I

cl)E.
-

12.

~

!\C.~~"

~C:\

S '-' E

?:"
I L ""
E!..

.-;

\-,6_

\\"jU\~

I

s/t..':·\

c::.

I ••• ~

}.t:....i...--\

..._ l

""C::\I.'::'"

$.\-',

II ...";' -;.=-_

"-\

-c

C,

,':::

I ) L\

}i-o..

l-:L

,"";:..c-,

b,-~

c:, I e..
~ <,

I

c,

I

ředitelkou, nebo jinými
pedagogickými
pracovníky samostatně
bez
přítomnosti
ostatních
rodičů.
Zmiňuje se také o tom,
jak probíhaly
třídní
schůzky dříve, pokudje
navštěvovala.
Redakce
zpravodaje
předá fotokopii dopisu
v plném
znění
ředitelství ZŠ a MŠ k
posouzení
a
případnému vyjádření

otazy obč n

p a

ta

viz oro hádankáře ořioraviila Jarmila Tomanová
ziJ1VJi cepice
Ifmni prk1iG n~l sport
}!tJ

lrrasobvusleni

pOif\;Ďiiji

....

ročfii obdob!

Ilustrační
ioto
ke článku
Aktuality
na této
straně

y

pokračováni ze strany ~
c) za jednoho psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského vdoveckého
nebo sirotčího důchodu 20,- Kč
Poplatek za přístřešek na plynovou přípojku:
Splatnost:
28.2. příslušného roku
Sazba za kalendářní rok:
50,- Kč za přístřešek.
Poplatky za odvoz domácího odpadu, které mají splatnost do 30.4, zveřejníme v březnovém
zpravodaji.
Aktualita:
Takto si představuje již více jak 2roky (viz. foto) dodržování Obecní vyhlášky 0112010 o
volném pohybu psů jeden z občanů naší obce. Jméno není nutno zmiňovat, jelikož je známo, že
smečka jeho psů již ohrožovala několik občanů včetně malých dětí. Bohužel se tak dělo za
benevolence minulého vedení obce, včetně zastupitelstva. Nové vedení obce již v tomto směru
vyvolalo jednání a lze si jen přát, aby vůči těmto nezodpovědným občanům přistupovala obec
razantněji.
Své příspěvky, dotazy nebo názory do zpravodaje můžete zasílat na webové stránky Obce Nové
Sedlo, nebo na webovou stránku člena redakční rady www.jaroslav.kubelik@Seznam.cz
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