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Oficiální měsíčník pro občany města Nového Sedla
www.mestonovesedlo.cz

Slovo starostky města
Vážení občané, milí přátelé,
měsíc prosinec je v plném proudu. Nastal
čas vánoční a s tím i čas na chvilku k zamyšlení, zpomalení a zastavení. Vánoce nejsou
o kupě dárků, předhánění se, kdo koupí za
víc a větší…Vánoční čas je určen na setkávání s příbuznými, milými přáteli a kamarády.
Každý tento okamžik vás obohatí, posune výš a jen na vás
záleží, co s vaším časem uděláte.
Chtěla bych vám popřát krásný adventní čas, mnoho zdraví a
šťastných chvil s vašimi blízkými i přáteli. Dobré vztahy mezi
lidmi jsou důležité. Nesmíme zapomínat na slušnost, toleranci,
úctu a respekt člověka k člověku. Přála bych si, aby mezi lidmi
bylo více pokory. Pokora není slabost, je to skromnost, respekt
k druhým a nesobeckost.
Krásný a klidný vánoční čas vám všem přeje Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nové Sedlo lidem
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Odpady, odpady, odpady – aktuální téma
S přijetím nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. došlo ke
změně zákona o místních poplatcích a k naprosté změně dosavadních způsobů zpoplatnění odpadového hospodářství. V roce 2021
sice obce ještě mohly vybírat poplatky podle zaběhnutých systémů, ale od roku 2022 je všechno jinak.
Obce musí výběr poplatků přizpůsobit nové právní úpravě, tj. zavést jeden ze dvou poplatků: 1) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za hlavu) nebo 2) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Touto tématikou a způsoby se zabývali zastupitelé po celý rok
2021. Do 31. 7. 2021 jsme sbírali veškeré podklady, připomínky a
názory všech, a z toho vyplynula Obecně závazná vyhláška č.
2/2021 (zveřejněna na webu města), která se schválila na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 22. 9. 2021. Zastupitelé
schválili možnost pro rok 2022 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (tj. poplatek za hlavu).
Jaký poplatek zavést? Neexistuje jednoznačná a pro všechny obce
platná odpověď. Každá varianta má svá pozitiva i negativa. Každá
obec je jiná. Město Nové Sedlo zvolilo variantu poplatek na hlavu
(viz. výše), a ta platí pro rok 2022.
Pro srovnání skutečné celkové náklady za odpady na 1 osobu za
rok:
rok 2020 = 834,-Kč 69,50 Kč/měsíčně/ na osobu,
rok 2021= 950,-Kč (předpoklad) 79,20 Kč/měsíčně/ na osobu,
rok 2022= 1.086,-Kč (navýšení nákladů) 90,50 Kč/měsíčně/ na
osobu.
Zastupitelé města rozhodli, že občan zaplatí 800,-Kč za rok na
osobu (za hlavu) do 30. 9. 2022 a zbytek 286,- Kč, se bude hradit
z Rozpočtu města na rok 2022.
Co to znamená?

Pozvánka na ZM 8. 12. 2021
Dne 8. 12. 2021 od 15.00 hodin se ve velké zasedací síni
Městského úřadu Nové Sedlo uskuteční zasedání Zastupitelstva města Nové Sedlo, které má na svém programu Plány
práce výborů na rok 2022, Rozpočet na rok 2022, Zprávy o
poskytování služeb CZECHPOINT, IDS, Zpráva o plnění investičních akcí za rok 2021, prodeje pozemků a mnoho dalších
bodů jednotlivých úředníků. Srdečně Vás zveme na jednání.
Jednání zastupitelstva bude k dispozici i online. Odkaz bude
k dispozici na Facebooku města - Nové Sedlo lidem a na webu města.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Když se 800,- Kč vydělí počtem 12 měsíců, vyjde částka 66,66 Kč
měsíčně na osobu! Odpad každého občana za měsíc vyjde na
(zaokrouhleně) na 67,-Kč. Například pro srovnání - krabička cigaret vyjde kuřáka denně na 110,-Kč, 3 piva denně je stejné jako
komunální odpad 1 člověka za měsíc, atd… Každý občan měsíčně
zaplatí 67,-Kč za komunální odpad. Vyhláškou je stanoven poplatek (platit jak budete moci), kdy celou částku je nutné zaplatit do
30. 9. 2022 (změna termínu bude schválena na ZM 8. 12. 2021).
Počátkem roku každý nájemce či majitel obdrží číslo účtu a svůj
variabilní symbol, kam bude moci poplatek uhradit, případně bude
možné uhradit poplatek v pokladně města.
Stále hledáme cesty ke zlepšení třídění, svozu komunálního i jiného odpadu, motivaci pro lidi, aby třídili, aby v rozumné míře používali obaly a šetřili tím naši přírodu i životní prostředí.
(tabulka na další straně)

Ing. Věra Baumanová, starostka města
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INFORMACE Z RADNICE

Porovnání poplatku za komunální odpad na rok 2022
(vybraná města Karlovarska a Sokolovska)
Název města (obce)

Místní poplatek Poplatek za nemovitost
(na osobu)
(režim 1x týdně/ 120l)

Nové Sedlo
800,00 Kč
Loket
2 880,00 Kč
Chodov
1 997,00 Kč
Vintířov
2 620,00 Kč
Žlutice
1 000,00 Kč
Horní Slavkov
1 000,00 Kč
Habartov *
500,00 Kč
Svatava
2 496,00 Kč
Kynšperk n./O. *
700,00 Kč
Březová
600,00 Kč
Jindřichovice
1 926,00 Kč
Královské Poříčí
3 120,00 Kč
Lomnice
2 496,00 Kč
Rotava
550,00 Kč
Šabina
800,00 Kč
Nová Role
700,00 Kč
Bochov *
3 476,00 Kč
Andělská Hora
3 432,00 Kč
Kolová
3 180,00 Kč
Karlovy Vary
3 120,00 Kč
Hory
3 120,00 Kč
* Habartov - OZV z roku 2019, budou v prosinci schvalovat novou OZV
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Topolová alej a její kácení
Na základě pohotového oznámení z řad občanů zadalo Město Nové
Sedlo odborný posudek ohledně topolové aleje v Revoluční ulici
podél hlavní silnice.
Z provedeného posudku jasně vyplývá, že dřeviny již nesplňují provozní bezpečnost a je zde tedy vysoká míra možného nebezpečí,
také vzhledem k umístění těchto topolů. Ke kácení dřevin bylo vydáno pravomocné rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody
a krajiny.
Dne 8. listopadu bylo kácení zahájeno a pořízené fotografie jasně
mluví za vše.
Město Nové Sedlo plánuje výsadbu nových stromů jako náhradu za
pokácené dřeviny, a to v rámci revitalizace této části veřejného prostranství.
Děkujeme občanům za upozornění a těšme se na nově vysázené
stromořadí, které bude zasazeno na jaře příštího roku. M. Sienková

* Kynšperk n./O - OZV z roku 2019
* Bochov - cena z roku 2021

Data k 25.11.2021

Úřední hodiny MěÚ Nové Sedlo v období Vánočních svátků
20. a 22.12.2021 otevřeno dle úředních hodin (9 - 11 a 14 - 17)
27. a 29.12.2021 otevřeno dle úředních hodin (9 - 11 a 14 - 17)
3.1. a 4.1.2022 z provozních důvodů zavřeno
Mimo svátků je také v neúřední dny možná telefonická domluva s konkrétním úředníkem (kontakty na webu města), skrze podatelnu MěÚ (tel.: 352 358 106) nebo rezervační systém na webu města - www.mestonovesedlo.cz.

Životní jubilea
V měsíci prosinci se dožije významného
životního jubilea celkem 23 občanů našeho města, z nichž 8 nám dalo souhlas
s uveřejněním výročí v Novosedelských
listech.
Zde jsou jejich jména:
01. 12.
Jiří Ježek
12. 12.
Emil Sluka
02. 12.
Milan Mališ
14. 12.
Gizela Zochová
10. 12.
Václav Doubek
25. 12.
Karla Šímová
12. 12.
Věra Pittelová
29. 12.
Dietmar Sterzik
Všem uvedeným jubilantům přejeme jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti ze
srdce vše nejlepší, zejména pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě. Vše nejlepší, hodně štěstí a pevné
zdraví přejeme samozřejmě i všem ostatním jubilantům, kteří v
našem seznamu uvedeni nejsou.
Alena Nováková
Město Nové Sedlo

Inzerce
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ZŠ NOVÉ SEDLO

Spolupráce ZŠ a MŠ
Předškoláci ze školky navštívili začátkem listopadu školní dílnu,
aby si zde pod vedením zkušenějších děvčat z druhého stupně
vyrobili vánoční překvapení z keramiky, které si v době adventu
odnesou domů. Někteří s keramickou hlínou pracovali poprvé a tak jim pomoc
kamarádky ze školy přišla vhod. Jiní byli naopak velmi zruční, s hlínou si uměli
poradit téměř sami - v tuto chvíli starší děvčata pouze dohlížela na dodržování
správného postupu tvoření, sem tam něco přidržela, podala.
Výrobky musely ve škole přejít prvním žahem, poté si je děti ve školce naglazovaly. Po druhém přežahu bude výrobek, jehož finální podobu neprozradíme (je
to překvapení) předán dětem.

Činnost školní družiny

www.zs-mestonovesedlo.cz
Podzimní měsíce byly ve školní družině nabyty mnoha událostmi. V měsíci září se paní vychovatelky zaměřily (nejvíce u prvňáků a žáků, kteří nově začali školní družinu navštěvovat) na
pozvolnou adaptaci na prostředí družiny, školní jídelny, na přijímání a dodržování domluvených pravidel. Vycházky byly věnovány orientaci v blízkém okolí školy, dále byly záměrně posilovány znalosti a dovednosti z dopravní výchovy zejména bezpečné přecházení silnice u školy. Pracovní
kompetence žáků byly v tento čas více zaměřeny na
sebeobslužné činnosti hlavně prvňáků – ti se seznamovali s pravidly chování v šatně školy, zvykali si na režim
ukládání svých věcí do šatní skříňky, odkládání školních
aktovek na předem vymezené místo ve školní družině,
tak, aby nepřekážely bezpečnému pohybu žáků.

Protože jsou paní vychovatelky velmi kreativní, děti se ve školní družině opravdu nenudí.
Podzimní období trávili žáci ve školní družině vyráběním výrobků z přírodnin, zaměřili se na
sběr podzimních plodů jako jsou listy, kaštany, žaludy. Svými výrobky zkrášlili prostředí nejen své družinové třídy, ale i prostředí chodeb a školní jídelny.
Paní vychovatelky pro své svěřence pravidelně připravují různé soutěže jako je např. turnaj ve stolní hře Člověče nezlob se; pěvecká soutěž, kde byli vyhlášeni nejlepší zpěváci školní družiny; v rámci Halloweenského rejdění si děti užily mnoho zábavy při
řešení kvízů, házení míčkem do dýně, vyprávění strašidelných historek, došlo i na malování na obličej.
žáci z workshopu „Strom jako hudební
nástroj“. Nakonec proběhla soutěž pro
Pro žáky 1. stupně bylo vytvořeno 6 dílen žáky 1. stupně "slalom v nošení jablek" a
s názvy: Strom jako hudební nástroj, pro žáky 2. stupně byla připravena soutěž
Strom jako obydlí pro živočichy, Není v rychlosti loupání jablek. Ing. P. Strejcová
strom jako strom, Poznej stromy v našem
okolí, Sady a jejich plody, Stíny stromů
Pro žáky 2. stupně bylo vytvořeno 5 dílen
s názvy: Příběh stromu, Výroba ze dřeva,
Stolní hra, Význam stromů, Kvíz
Na závěr celého pracovního dopoledne se
uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže
ovocných moučníků, které hodnotil Žákovský parlament (ŽÁPANS). Dále proběhla
ukázka tance a zpěvu, kterou nacvičili
va, stromů, keřů, plodů a života v lese.

Den stromů
Dne 20. 10. 2021 proběhl na naší škole projektový den - Den stromů. Cílem tohoto projektu je přiblížit žákům
svátek Dne stromů.
Žáci byli rozděleni do
jednotlivých workshopů
a vytvořili různorodé
smíšené
skupiny,
v kterých pracovali na
daných tématech. Ve všech dílnách se
vyrábělo, kreslilo, malovalo, psalo, měřilo,
lepilo, ....zkrátka vše se točilo kolem dře-

Zájmové kroužky
Ve školním roce 2021/22 zahájily ve škole svoji činnost tyto
zájmové kroužky:
Budova 1. stupně:
Muzikohrátky
Šachy
strana 3

čtvrtek
středa

14:00 - 14:45
14:00 - 14:45

Budova 2. stupně:
Keramický kroužek
Řemeslná dílnička
Stolní tenis mladší žáci
Stolní tenis starší žáci

pondělí
13:00 - 14:00
pondělí
14.45 - 15.30
středa
15:00 - 16:30
úterý
14:00 - 15:30
Za školní tým Mgr. Lenka Žišková
Město Nové Sedlo
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ SEDLO
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Knihovna
bude v době
od 20. 12.
do 31. 12.
2021
uzavřena

Měk Nové Sedlo

Oslava výročí 100 let Městské knihovny Nové Sedlo
V pátek 19. listopadu se konečně po dlouhém odkladu uskutečnila kulturně společenská akce ke
stoletému výročí naší Městské knihovny. Realizace proběhla opět jen pár dní před zpřísněním vládních opatření a je dobře, že se tato významná tradice podařila důstojným způsobem připomenout. Po
úvodním slovu starostky města Věry Baumanové vyráběly děti knižní záložky, uskutečnila se zajímavá přednáška na téma „Zábavná medicína“ a kulturní program završilo vystoupení dvou hudebníků,
slovenského zpěváka Mateje Vaníka a saxofonistky Květy Teturové. Svoji novou knihu s názvem
„Slavná románská filmová klasika“, také přivezl říčanský spisovatel a scénárista Ondřej Slanina. Jedná se o knihu s velmi zajímavou historií francouzských a italských filmů s krásnými reprodukcemi,
která bude v blízké době pokřtěna ve francouzském institutu v Praze. Několik výtisků je již k zapůjčení v naší knihovně. Kulturní
akce k připomenutí stého výročí založení Městské knihovny v Novém Sedle byla v závěru hezky oceněna a přítomní projevili svůj
pozitivní vztah k této tradici zápisem do návštěvní knihy.
Ing. Karel Tetur – tajemník MÚ

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ ODPOLEDNE
Na oslavu 100 let naší krásné knihovny
jsem se velice těšila a odpoledne mě
opravdu nezklamalo. Jelikož jsem vášnivou čtenářkou a bez knih si život neumím představit, jsou pro mne knihovny
místem, kde si mohu většinu knih, které
se mi líbí, vypůjčit. Jako pamětník jsem
si mohla zalistovat ve starých kronikách,
prohlédnout si mnoho fotografií, nad
kterými jsme se při vzpomínkách s chutí
zasmály. Velice nás také pobavila předMěsto Nové Sedlo

náška o historii medicíny, dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého o způsobech
léčby v 16. století, ale i perličky ze života
na francouzském dvoře. Ovšem doslova
třešničkou na dortu pak bylo hudební
vystoupení Mateje Vaníka a Květy Teturové. Myslím, že málokomu při jejich
písních neběhal mráz po zádech.
Poděkování patří všem, kteří se na organizování této zdařilé akce podíleli. Knihovně přeji mnoho spokojených čtenářů.
Helga Zemanová a Krista Kulhanová
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Literární výročí v měsíci PROSINCI
135. výročí narození - REX STOUT (*1. 12. 1886 - † 27. 10. 1975), americký prozaik, autor detektivních románů,
Třikrát Nero Wolfe; Na toho už zapomeňte; Liga vyděšených
400. výročí narození - BOHUSLAV BALBÍN (*3. 12. 1621 - † 28. 11. 1688), básník, dramatik, teoretik literatury a historik, působil v Brně, Rozmanitosti z historie Království českého; Krásy české země; …
200. výročí narození - GUSTAVE FLAUBERT (*12. 12. 1821 - † 8. 5. 1880), francouzský prozaik, Paní Bovaryová; Salambo, Byli jednou dva písaři; …
strana 5
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Soutěž ve sběru podzimních plodů zná své vítěze
Sběr kaštanů a žaludů je u konce a my již známe nejlepší sběrače letošního ročníku. Dne 10. listopadu jsme se proto sešli v tělocvičně ZŠ, abychom
předali ceny a zjistili, kolik kilogramů se vlastně celkem nasbíralo, a že toho
letos nebylo málo. Na svém kontě mají žáci I. stupně spolu s jedním sběračem z II. stupně úctyhodných 1.023 kg. Je to tedy druhý nejsilnější ročník
od roku 2018, kdy se nasbíralo rekordních 2.651 kg. A kdo z jednotlivců
letos nasbíral nejvíce? Nejlepším šampionem ve sběru se stal Adam Volf
z 1. třídy, který nasbíral nepřekonatelných 245 kilogramů.
Celkem se do soutěže zapojilo 35 sběračů a my všem těmto nadšencům
děkujeme za to, že myslí v zimních měsících na zvířátka, kterým jsou tyto
lesní plody adresovány. Sběr uspořádal spolek Nový kurz ve spolupráci se
Základní školou Nové Sedlo.
Ještě abychom nezapomněli! V příspěvku na Facebooku města - Nové Sedlo lidem ze dne 15. října 2021 jsme se vás ptali na váš tip o celkové váze nasbíraných plodů. Svým tipem byla nejblíže Hana Červenková se svými 600 kg. Ještě jednou moc gratulujeme a jsme velmi rádi, že jsme ji mohli potěšit dárečkem.
Mgr. T. Pittel

Pořadí těch nejlepších sběračů:

(Více fotek na Facebooku města - Nové Sedlo lidem)

1. Adam Volf (1. tř.) - 245 kg, 2. Nela Matiová (1.tř.) - 172 kg,
3. Jakub Gavelda (1.tř.) - 82 kg, 4. Ester Janáčková (1.tř. ) 78 kg, 5. Emma Krejčí (2.tř.) - 63 kg, 6. Petr Šugár (37 kg), 7.
Ivan Ledvinka (1.tř.) a Karolína Nožková (3.tř.) - 33 kg, 8.
Marek Radimerský (3.tř.) - 31 kg, 9. František Nečina (4.tř.) 20 kg, 10. Elizabeth Baloghová (1.tř.) - 19 kg, 11. Simona
Němčeková (3.tř.) - 18 kg, 12. Kristýna Petráčková (4.tř.) a
Jiřina Pilařová (1.tř.) - 17 kg.
Mockrát DĚKUJEME!!!

Město Nové Sedlo
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Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a
přísnějším vládním opatřením.

UPOZORNĚNÍ: Podle posledních informací se
Milostivé léto pravděpodobně nevztahuje na
penále u zdravotního pojištění (ale pouze na
náklady na vymáhání).

GOPALA o.p.s. - DLUHOVÁ PORADNA

DLUH JE V EXEKUCI

Ač se blíží zimní období a v dohledu jsou
vánoční svátky, vyhlásil stát akci s názvem
MILOSTIVÉ LÉTO, díky které se mohou některé osoby s exekucemi zbavit vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh a komplikují tak jeho
splácení. Stačí, když zaplatí původní dluh
(tzv. jistinu) a poplatek 908,- Kč.

Pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste
v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.

Akce je však časově velice omezena, trvá od
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, tak zbytečně
neotálejte.
MILOSTIVÉ LÉTO lze využít nejen ve velmi
krátkém období, ale má také striktně dané
podmínky:
3 podmínky, které musíte splňovat:
DLUŽÍTE STÁTU, OBCI ČI JEJICH ORGANIZACÍM
Akce se vedle státu a obcí týká i jejich většinově vlastněných organizací, jako jsou
např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ,
Pražská energetika, Pražská plynárenská,
Mostecké bytová, Česká televize, Český rozhlas atp., a dále se akce týká i všech zdravotních pojišťoven.
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EXEKUCE JE VEDENA SOUKROMÝM EXEKUTOREM
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce
vedené státem, tzv. správní nebo daňové
exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané
celní správou, finanční správou či okresní
správou sociálního zabezpečení.
Příklady exekucí:

a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci
“Milostivé léto”. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, doplňte ji do dopisu. Odpověď exekutora bude chvíli trvat (zpravidla
dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny), proto mu napište co nejdříve.

*

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už
někdy
hradili. Může
se
stát,
že
ve skutečnosti jistina uhrazena není, protože
vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty
a náklady. O vašem záměru využít tuto akci
potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.
ZAPLAŤTE
NESPLACENOU
A NÁKLADY EXEKUCE

JISTINU

Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo
Typické příklady exekucí, na které se milosti- složit na účet exekutora nesplacenou jistinu,
vé léto vztahuje, jsou například exekuce na kterou
(3 ks) vám exekutor sdělil, a 908,- Kč na
zdravotním pojištění, exekuce za nájemné náklady exekuce.
u obecních či městských bytů, dále nezaplaNezapomeňte uvést všechny náležitosti
731 na656 280
cené poplatky vůči obci, pokutyTel:
za jízdu
i správný variabilní symbol, který vám upřesčerno v MHD, regulační poplatky u lékaře
ní exekutor.
nebo dluhy na energiích u společností se
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
státní účastí.
a poznámku, že se jedná o Milostivé léto
Co pro to musíte udělat?
(např. Jan Novák – splátka na jistinu – MiINFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE PŘES- lostivé léto).
NOU ČÁSTKU KE SPLACENÍ
Platba musí být připsána na účet exekutora
Požádejte exekutora doporučeným dopi- v období akce, tedy od 28. října 2021 do
sem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveď- 28. ledna 2022.
te,
kam
chcete
zaslat
odpověď,
(pokračování na str. 8)
Město Nové Sedlo

Novosedelské listy

KULTURA A ŽIVOT V OBCI

OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU

Bezplatné „Dluhové a právní poradenství“ je
Exekutor je povinen po splacení dlužné jisti- společností GOPALA o.p.s. poskytováno za
ny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od finanční podpory Karlovarského kraje a a
placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat MěÚ Nové Sedlo.
nemusíte, ale doporučujeme po provedení Co vše vám můžeme v rámci bezplatného
platby kontaktovat exekutora pro ověření, že dluhového poradenství nabídnout? Zejména:
vše
proběhlo
v pořádku. vytváření osobních a rodinných rozpočtů
https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/
poradenství při exekuci
Rada na závěr:
oddlužení osob – vyhotovení Návrhů na odMilostivé léto je ideální možností pro ty dlužení
z vás, kteří mají skutečně jen exekuce vedeprávní poradenství - dávky, výživné, dědictví,
né ze strany státu, obce či jejich organizací.
smlouvy,…
Pokud máte zároveň i další exekuce (např.
za nesplacený úvěr), bude pro vás s největší Kde nás najdete?
pravděpodobností vhodným řešením podání Každé úterý a čtvrtek v čase 9:00 -13:00
Návrhu na oddlužení. S nalezením vhodného hod. v kanceláři na adrese Nejdek, Husova
řešení vám rádi a bezplatně pomohou naši 434.
zaměstnanci.
Každou středu v čase 9:00 -11:00 hod.

prosinec | 2021
v kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové
Sedlo.
Nebo volejte na telefonní číslo 724 75 65
65, 601 522 771 (Cerovská Daniela).
Po předchozí domluvě a v oprávněných případech (např. invalidní nebo starobní důchodce, matka samoživitelka,…) dorazíme
k Vám domů, nemusíte chodit za námi do
kanceláře – v rámci celého Karlovarského
kraje.

Krásné a poklidné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a pohody v novém
roce 2022 vám jménem města Nového Sedla přeje
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Milan Pešák, místostarosta města
a celý kolektiv MěÚ Nové Sedlo

Měsíční periodický tisk územního samosprávného celku - NOVOSEDELSKÉ LISTY,
adresa redakce: Městský úřad Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Registrace MK ČR E 18170, redakční rada: předseda - Pittel T., dále - Bůžková B., Hányš R., Pešák M., Varga P.
email: redakcnirada@mestonovesedlo.cz,
Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Za obsah příspěvků ručí přispěvovatel.
Neobdrželi jste Novosedelské listy? Kontaktujte nás na tel.: 352 358 106.
Zpracování: Mgr. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vydává Město Nové Sedlo k 1. dni v měsíci v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.
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Inzerce

Rozměry v mm

Cena—text

Cena—barva

A4

210 x 297

1. 871,- Kč

3.119,- Kč

A5

148 x 210

932 ,- Kč

1.554,- Kč

A6

105 x 148

466,- Kč

777,- Kč

Dle dohody

Vše je vč. DPH.

3,-

Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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