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Informace z radnice
Vážení občané,
ráda bych pokračovala (část II.) v informacích ohledně provádění měření ve firmě AMT s.r.o. Příbram. Dne 25. 1. 2018 město obdrželo
dokumentaci ohledně „Měření kvality ovzduší – město Nové Sedlo 2017“ ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště P8.
Město na základě objednávky zadalo plán vzorkování, které se uskutečnilo v období od 14. 11. 2017 – 12. 12. 2017.
V akreditovaných laboratořích Zdravotního ústavu byly následně provedeny analýzy odebraných vzorků a zjištěny výsledky. V souladu
s plánem vzorkování byly provedeny odběry vzorků ovzduší pro následující vyhodnocení: -koncentrace polétavého prachu – suspendovaných částic frakce PM10, -depozice prašného spadu, -stanovení koncentrace toxických kovů (prašný spad, PM10), -stanovení oxidu
křemičitého, -kvalitativní a kvantitativní stanovení koncentrace těkavých organických látek.
Odběry vzorků a následné vyhodnocení byly provedeny v souladu s platnou legislativou ČR, dle platných SOP a akreditovaných postupů Zdravotního ústavu Ústí n.L. Zmíním se o prvním měření, a to „polétavém prachu“. Na tento odběr byl použit nízko-objemový vzorkovač Leckel LVS3, kdy doba odběru vzorků pro jednotlivé frakce činil 24 hodin. Přitom byla použita gravimetrie jako metoda vyhodnocení. Závěr: pro částice polétavého prachu frakce PM10 platí imisní 24 hod. limit 50 mikrogramů/m3. Stanovený 24 hod. limit během
měření překročen nebyl (max. hodnota činila 33,3 mikrogramů/m3).
Zařízení Městského úřadu Nové Sedlo (ZMěÚ) informuje
Musím se zmínit ještě o „Stanovení koncentrace toxických kovů“, neboť
letáky, které se objevily ve vchodech našich domů, vystrašili nejednoho od 1. 2. 2018 převzal funkci mistra ZMěÚ pan Jiří
obyvatele našeho města. A vůbec tomu tak není! Imisní limity pro toxické Švandrlík a od 1. 3. 2018 je v kanceláři přítomen nový
administrativní pracovník a zástupce sběrného dvora, a
kovy uvedené v příloze č. 1 Zák. č. 201/2012 Sb., činí:
to paní Klára Kiprová.
ARSEN – 6 ng/m3, nejvyšší koncentrace ve vzorku činila 1,69 ng/m3
Úřední hodiny pro veřejnost: Po-Pá 7.00 – 11.00
KADMIUM – 5 ng/m3, nejvyšší koncentrace ve vzorku činila 0,09 ng/m3
13.00-14.30 hodin, telefonní spojení: 352 358 110
NIKL – 20 ng/m3, nejvyšší koncentrace ve vzorku byla nižší než 1 ng/m3
OLOVO – 500 ng/m3, nejvyšší koncentrace ve vzorku činila 3,64 ng/m3

Každou středu v kanceláři přítomen mistr ZMěÚ: 9.00 –
11.00 a 13.00 -14.30 hodin, telefonní spojení:
731 656 282

(III. část, pokračování příště).

GDPR (pokračování)
Co musí obec udělat?

Místní poplatky - 1.díl

Naším úkolem v nejbližších měsících je zpracovat Analýzu
stavu veškeré dokumentace na městě a technicko – organizační opatření v souvislosti s GDPR, Analýzu rizik při
zpracování osobních údajů, Optimalizaci komunikačních
služeb, Analýzu stavu zpracování osobních údajů a připravenost na GDPR, poradenství a podporu vzdělávání pracovníků, kteří zpracovávají osobní údaje. Následně vyhodnotit a povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Jeho služby budou spočívat
v poradenství, spolupracovat s dozorovým úřadem. Bude
působit jako kontaktní místo pro Subjekt údajů ve smyslu
čl. 15-22. Nařízení, monitorování souladu zpracování
osobních údajů na celém úřadě s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů a další. Toto a vše s tím spojené
vstoupí v platnost dne 25. 5. 2018.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Sběr plastových víček pro dobrou věc je opět zahájen!
Víčka prosím shromažďujte na MěÚ Nové Sedlo v přízemí, jak jste byli zvyklí (před schody do 1. patra).
Děkuji za spolupráci.

Simona Stojanová

Místní poplatky vybíráme na základě zákona č. 565/1990 Sb. ze dne
13. prosince 1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovení poplatků svěřuje do samostatné působnosti
města a je jenom na ní, zda je ve svém území zavede. Děje se tak
obecně závaznou vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo města a
ve které jsou upraveny podrobnosti jejich vybírání, zejména stanovení konkrétní sazby poplatku, způsob ohlašovací povinnosti ke vzniku
a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatku. Řízení o poplatcích, správu a jejich využití vykonává
městský úřad.
Města můžou vybírat tyto místní poplatky:
poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2017 schválilo obecně závaznou
vyhlášku č.2/2017, o místních poplatcích, kde se rozhodlo, že budeme vybírat jen: poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity.
příště podrobněji k jednotlivým poplatkům
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Dotace
Vážení občané,
Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko
IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na realizaci akce „Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003987.
Realizací tohoto projektu bude v budově ZŠ – II. stupně č.p.
217 Nové Sedlo vybudován bezbariérový vstup do budovy školy. Schodiště do I. NP bude opatřeno šikmou zdvihací plošinou.
Akcí budou zrekonstruovány a vybaveny dvě třídy:
Budou provedeny „školní dílny“, kde bude probíhat výuka pro
technické a řemeslné obory pro 6. a 7. ročníky. Učebna bude
vybavena novým nábytkem a vybavením jako jsou nové pracovní dílenské stoly se svěrky, skříně a regály pro umístění
materiálu a nářadí. Učitelská katedra bude umístěna v čele
místnosti a vyučující bude mít k dispozici PC s monitorem a
interaktivní tabulí, reproduktory a videodataprojektorem a nástěnnou výukovou tabuli.
Dále bude provedena učebna fyziky a chemie, která bude vybavena katedrou s počítačem a monitorem, dále bude vybave-

březen 2018

na digestoří pro případně demonstrační pokusy s látkami, které budou odvětrávány, dále bude učebna vybavena měřící digitální soustavou pro fyziku, kterou bude možné připojit senzory
k PC. Katedra bude též vybavena interaktivní tabulí s výškově
stavitelným pojezdem, reproduktory, zesilovačem a videodataprojektorem. Třída bude vybavena osmi třímístnými stoly s židlí
z odlehčené konstrukce. Žáci budou mít k dispozici pracovní
pomůcky jako je např. mikroskop s LED osvětlením a robotickou soupravu pro školy.
Celkové rozpočtované náklady projektu jsou 4.024.442,51
včetně DPH. Dotace je 95% z celkových rozpočtových způsobilých výdajů tj. 3.860.487,51 Kč.
Na profilu zadavatele města jsou v současné době zveřejněna
čtyři výběrová řízení na stavební práce, nákup nábytku, výběrové řízení na dodávku interaktivních tabulí a videodataprojektorů a nákup pomůcek. Práce by měly být zahájeny v květnu
2018 a dokončeny v srpnu 2018.
Informace pro obyvatele Jalového Dvora
Dále informujeme obyvatele Jalového Dvora, že probíhá výběr
zhotovitele na akci „Vybudování chodníku Jalový Dvůr“. Práce
na této stavbě by měly být zahájeny 1. 5. 2018 a dokončeny
31. 7. 2018. O dalším postupu prací vás budeme informovat.
Šárka Pojarová

Životní jubilea
V měsíci březnu se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
01.03.
Hamplová Eliška
15.03.
Rubášová Marie
Nožka Josef
22.03.
Špilerová Dana
Tomášková Hana
23.03.
Jacková Anna
05.03.
Mališ Josef
Pikrt Arnošt
07.03.
Vajner Vladislav
24.03.
Slepička František
08.03.
Klöckerová Krista
26.03.
Kronusová Hana
Smolek Josef
27.03.
Karičková Gizela
10.03.
Kiprov Emanuel
Šustek Ján
13.03.
Zajačik Miloš
30.03.
Hrabčák Ján
14.03.
Strnadel Jan
Kovářová Anna
14.03
Bednář Josef
Mann Petr

*Pozn. Prosíme jubilanty, aby pro případ, že
nechtějí být uveřejnění v seznamu jubilantů
v Novosedelských listech, toto oznámili na Městském úřadu v Novém Sedle a to buď osobně,
telefonicky, prostřednictví e-mailu nebo písemně.
V opačném případě to považujeme za souhlas.

Děkuji všem, kteří se přišli dne 1. 2.
2018 rozloučit s mým manželem, panem Milanem Baumanem, za projevenou soustrast a zaslané kondolence.
Za celou rodinu Věra Baumanová

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě.
Matrikářka Bc. Jitka Ježková

Svatby v měsíci únoru
V měsíci únoru 2018 Městský
úřad Nové Sedlo oddal tyto
manželské páry:
Hned začátkem února, 2. 2.
2018, se konal svatební obřad
tak trochu ve spikleneckém
duchu. Tentokrát to mělo být
překvapení zejména pro
nevěstu. Vyřídili jsme všechny
potřebné dokumenty a ve
stanovenou dobu jsme napjatě
čekali na konečný verdikt
nevěsty. Naštěstí vše dobře
dopadlo a v sále restaurace
Bamboocha přijala paní
starostka
souhlasné
prohlášení obou šťastných
snoubenců - Jaroslava
Taraby
a
Jaroslavy
Šambergerové.

Druhá svatba se konala
v sobotu 17. 02. 2018
v obřadní síni našeho úřadu.
Tato svatba se uskutečnila
v tradičním duchu, ale to jí
neubralo
nic
na
bezprostřednosti a sváteční
atmosféře. A kdo byli šťastní
novomanželé? Bartolomej
Horváth a Petra Grundzová.
Ob ě ma no v o m an ž e l s k ý m
párům přejeme hodně lásky a
štěstí na společné cestě
životem.
J. Ježková, matrika

Vítání občánků
12. 02. 2018 se od 15.00
hod. uskutečnil obřad vítání
občánků v obřadní síni
našeho
úřadu.
Z
původně oslovených 10
rodičů nových občánků se
ozvalo pouze 6 a na obřad
nakonec dorazilo jen 5.
Tentokrát jsme přivítali tyto
občánky:

Mgr. Šárky Mysíkové. Za
krásné vystoupení patří všem
veliké díky.
Všem miminkům a jejich
rodinám přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.
J. Ježková

Kristýnu Hánovou, Patricii
Petříkovou, Filipa Krále,
Adama Smolárika a Daniela
Krautzbergera
Na uvítanou si pro naše malé
občánky připravili krátký
program žáci MŠ Nové Sedlo
pod vedením paní ředitelky

Fotky na stránkách města a
na Facebooku města
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Školy a knihovna
Den s myslivci u Soviček
V zimním čase nás přišli navštívit do mateřské školy myslivci Arnošt Fuchs a Milan
Oreško. Nejprve jsme si o zvířátkách povídali, pak jsme si položili několik hádanek a
nakonec jsme si i zazpívali. Viděli jsme různé trofeje, dalekohledy, vábničky, cvičeného
psa, ale i vycpaná zvířátka z lesa. Po krátké besedě jsme vyrazili do terénu. Během
týdne před besedou jsme pro zvířátka s rodiči nasbírali tvrdé rohlíky, tvrdý chleba, mrkev, jablíčka a podobně. Tyto dobrůtky jsme zvířátkům šli v tomto zimním čase odnést
ke krmelci do lesa. Cestou jsme si povídali o tom, jaká zvířátka v lese žijí, v jakém obydlí a čím se živí. Cesta utekla v celku rychle. U
krmelce jsme se chovali tiše, protože jsme chtěli některé zvířátko vidět, ale nepovedlo se. Tak třeba příště. Bylo to netradiční dopoledne,
které se povedlo. Společně jsme si domluvili, že se s nimi do přírody vydáme i v létě, protože tam bude určitě také co vidět, popřípadě
slyšet. Už se těšíme a moc děkujeme.
Kolektiv třídy Soviček a učitelky Gábina, Šárka a Zuzka

Gulliver a Liliputi
Ve čtvrtek 1. února se děti z obou mateřských škol zúčastnily
v Meteoru dalšího divadelního představení tentokrát s názvem "Gulliver a Liliputi". Předlohou k loutkovému divadlu bylo
slavné dílo světové literatury od anglického spisovatele Jonathana Swifta Gulliver na Liliputu. Hlavní kulisou divadla byly
dřevěné necky, na kterých se plavil odvážný Gulliver, tytéž
necky se po ztroskotání staly pevninou obývanou maličkými
Liliputy. Díky pološeru v sálu děti mohly naplno popustit uzdu
fantazii a prožít nesmrtelný příběh spolu s loutkami a také si
zazpívat za doprovodu kytaristy a loutkovodiče v jedné osobě.
Učitelka Blanka Dubová

Návštěva MŠ Masarykova v knihovně
Knihovnice Martina pro nás už poněkolikáté připravila povídání, tentokrát o knihách a o tom , jak s nimi máme správně zacházet a jak se o knihy starat.Poté
jsme si poslechli pohádku, kterou si pro nás Martina připravila.
My jsme jí na oplátku přinesli obrázky, které jsme nakreslili a vystříhali a také
jsme přednesli básničku Kočky v zimě.
Moc se nám spolupráce s knihovnicemi líbí a budeme v ní určitě dále pokračovat. Ještě jednou děkujeme!
Děti a p. učitelky Dana a Dáša MŠ Masarykova
Vážení občané a čtenáři,
v úterý 13. 2. 2018 od 9:00
hodin proběhl v loketské
knihovně již pátý ročník přátelského Turnaje v deskových hrách. Do
tohoto klání jsme vyslali osm našich nejlepších hráčů (Kopčová H.,
Muclingerová L., Frolíková A., Kottová Š., Doležalová A., Koucká K.,
Ořechovská Š. a Ořechovský A). Tento turnaj se konal pod patronátem firmy Mindok, která do turnaje přispěla hodnotnými cenami
pro vítěze a vítězný tým a také hlavním rozhodčím Bohumilem Bobo
Kebzou. Všichni jsme prožili báječný den plný zábavy a napětí. Celý
turnaj byl až obdivuhodně vyrovnaný. O vítězi rozhodla až rozstřelová hra Goblíci jedlíci, do které nastoupili Aleš Ořechovský (Nové
Sedlo) a Karolína Vdovcová (Loket). Boj to byl nemilosrdný, nakonec se bohyně Fortuna přiklonila na stranu Káji.
V pátek 23. 2. 2018 od 9:00 hodin proběhne v Krajské knihovně již
čtvrtý ročník čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu!“. Do tohoto klání
postoupili z místních kol Adam Mňatinoha (4. třída) a Aneta Krejčí
(5. třída). Oběma našim soutěžícím držíme pěsti. O průběhu soutěže budete informováni v příštím čísle Novosedelských listů.
Březen je celosvětově měsícem čtenářů. I naše knihovna na toto
období chystá pro své čtenáře mnoho zajímavých akcí:
nově registrovaní čtenáři budou mít registraci na první rok za půlku
běžné ceny (dospělý 40,- Kč; děti, studenti a důchodci do 70 let

15,- Kč)
dopolední tvořivá dílna pro maminky s dětmi na mateřské dovolené
8. 3. 2018 od 10 hodin (zveme všechny maminky, aby se svými
ratolestmi zavítaly do knihovny)
herní odpoledne pro malé i velké 14. 3. 2018 od 13:30 hodin
ve čtvrtek 15. 3. 2018 od 16 hodin Vás srdečně zve Místní Evangelický sbor ve spolupráci s Městskou knihovnou na přednášku nejen
pro „Náctileté“. Tématem této přednášky budou VZTAHY. Přednášející Zdeněk Pospíšil z Karlových Varů se s námi podělí o mnohé
zkušenosti získané zejména na školách, které v rámci společnosti
ACET ČR, z.s. (www.acet.cz) navštěvuje. „Vztahy“ jsou součástí našeho každodenního života, vztahy řešíme ve školách v rodinách
v partách a ne vždy je to snadná záležitost. Dobré mezilidské vztahy nás mohou posunout a zkvalitnit náš život. Pán Pospíšil během
své přednášky bude věnovat prostor i konkrétním dotazům. Pro
návštěvníky bude připraveno malé občerstvení.
Velikonoční výstava od 19. 3. 2018 do 29. 3. 2018
Noc s Andersenem 23. 3. 2018 jen pro nominované dětské čtenáře
pletení pomlázek 26. 3. 2018 od 13:30 do 16:30 hodin (po 16:30
už nově příchozí nebudou moci započít s pletením pomlázky)
Vaši knihovníci
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Zápis dětí do 1. ročníku
Ředitelství Základní školy Nové Sedlo, okres Sokolov,
příspěvková organizace
Masarykova 425
357 34 Nové Sedlo
oznamuje
Zápis dětí do 1. ročníku bude ve středu 11. dubna 2018 od
14.00 – 17.00 hodin v budově 1. stupně Základní školy v
Novém Sedle

A takhle si vychováváme naše budoucí čtenáře
(4 - měsíční Patricie Petříková)

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9. 2011 do 31.8.
2012
Zápisu se účastní i děti, které v loňském roce dostaly odklad
školní docházky.
Pokud půjde dítě k zápisu na jinou školu, sdělte tuto informaci
sekretariátu školy na tel. čísle 352 669 339, nebo emailem
na reditel@zsnovesedlo.cz
Náhradní termín zápisu bude 18.4. 2018 od 14.00 – 15.00
hodin
K zápisu vezměte s sebou:
Občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí
a zápisní lístek (obdrží žáci MŠ, možnost stáhnout z webu
školy v sekci dokumenty: www.zs-mestonovesedlo.cz), zápisní
lístek a žádost je možno vyplnit i při samotném zápisu.
Mgr. Josef Sekyra, ředitel školy
Žádáme rodiče žáků, kteří v letošním roce půjdou s dětmi k zápisu a budou chtít požádat o odklad povinné školní docházky, aby
si již nyní zajistili vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně v Sokolově, nebo v Karlových Varech a dále u svého dětského
lékaře. K zápisu již donesete potvrzení z poradny a potvrzení od
lékaře. Info a možnost objednání na stránkách poradny www.pppkv.cz/

Stal se
zázrak!

Kultura a život v obci
Jsem hrdá na občany našeho
města
S hrdostí oznamuji všem, že v našem
městě se najdou lidé, kteří myslí na druhé, a tím jsou dárci krve. Zlatou medaili
si odnáší pan Michal Mňahončák, Sadová 497, Nové Sedlo. Dvě stříbrné medaile náleží panu Jiřímu Fatkovi, Příčná 514, Nové Sedlo a panu
Marku Wýstrachovi, Karlovarská 269, Nové Sedlo – Loučky.
Děkuji Vám pánové!
Ing. Věra Baumanová, starostka města

DLUHOVÁ PORADNA
Od ledna 2018 spolupracuje naše společnost v rámci bezplatného dluhového
poradenství s Advokátní kanceláří Malý &
Soukupová. Rádi bychom touto spoluprací přispěli ke zkvalitnění našeho poradenství zejména v oblasti exekucí.

Kde všude je exekutor oprávněn provádět exekuci?

Jinak se to nedá
napsat než takto.
Po mnoha letech
„boje a vyjednávání“ se sen stal
skutečností.
Tři
domy na Sedmidomkách už nejsou a nehyzdí tak hezkou část města jako
jsou Loučky. Chtěla bych poděkovat hlavně Sokolovské uhelné v čele s panem Kadlecem, kteří se postarali o „zmizení“
těchto domů. Ještě jednou díky za tak velikou pomoc.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Zodpovězení této otázky bývá poměrně
častým požadavkem klientů advokátní
kanceláře, a to ať již v souvislosti
s plánovaným uzavřením manželství
s partnerem, proti němuž jsou vedeny
exekuce nebo v souvislosti s pobytem již
dospělého dítěte v domě či bytě jeho rodičů. Většina tazatelů se bohužel mylně
domnívá, že pověřený soudní exekutor je
oprávněn provádět tzv. mobiliární exekuci
(tj. soupis movitých věcí) pouze v místě

trvalého bydliště dlužníka. Je sice pravdou, že pověřený exekutor provádí prvotní
šetření v místě trvalého bydliště dlužníka,
nicméně pokud zjistí, že dlužník se na
adrese svého trvalého bydliště fakticky
nezdržuje a nemá v tomto místě uloženy
ani žádné svoje věci, je oprávněn provést
exekuci ve všech místech, kde se domnívá, že by mohl mít dlužník svůj majetek a
kde se tedy pravděpodobně i zdržuje. Lze
tedy konstatovat, že nechtěné návštěvě
pokračování na straně č. 5
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exekutora se nevyvarují ani rodiče, u nichž má zletilé dítě evidováno trvalé bydliště, byť se zde fakticky nezdržuje, ani partner
dlužníka, s nímž dlužník žije ve společné domácnosti, ačkoli má dlužník trvalý pobyt evidován na jiné adrese či dokonce na Městském úřadě. Na internetu lze dohledat mnoho rad a návodů, jak se soupisu majetku těchto třetích osob ubránit, nicméně ani
jeden z nich neuchrání majetek třetích osob stoprocentně a vždy záleží spíše na přístupu soudního exekutora, resp. konkrétního
vykonavatele. Z výše uvedeného je zřejmé, že problém nijak nevyřeší ani případné uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části
rodinného domu mezi zletilým dítětem a jeho rodiči ani často uváděný notářský soupis majetku. Notář totiž v uvedeném případě
pouze potvrzuje třetí osobou učiněné prohlášení o majetku, aniž by však zkoumal, zda jsou v něm uvedené věci skutečně ve
vlastnictví této osoby a nic na tom nemění ani případný spolupodpis dlužníka. Zpravidla je totiž přes uvedená opatření majetek
třetích osob pojat do soupisu movitých věcí, přičemž dotčená osoba je poučena o možnosti podání návrhu na vyloučení věcí
z exekuce či podání tzv. vylučovací žaloby. V uvedených situacích proto jednoznačně doporučujeme zaměřit se na důslednou a
včasnou ochranu svých práv již v průběhu soupisu movitých věcí, kdy je vhodné pokusit se prokázat vlastnictví k sepisovaným
věcem předložením dokladů o nákupu, darovací smlouvy apod. Pokud vykonavatel věci přesto do soupisu pojme, nezbývá než
podat návrh na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu. O tomto návrhu rozhoduje soudní exekutor, a pokud mu nevyhoví, nezbývá
dotčené třetí osobě nic jiného, než podat k soudu žalobu na vyloučení věci, tzv. excindační žalobu. Vzhledem k poměrně krátkým
lhůtám k uplatnění uvedených právních prostředků doporučujeme tyto kroky učinit co nejdříve, popřípadě neprodleně kontaktovat s žádostí o právní pomoc profesionála.
Zdroj: Advokátní kancelář Malý & Soukupová
V roce 2018 můžete využívat bezplatného Dluhového a právního poradenství poskytovaného společností GOPALA o.p.s. za finanční podpory Karlovarského kraje, MěÚ Nové Sedlo a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota.
Poradenství je určeno osobám v krizi, tj. osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami, zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing. Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy Vary) nebo pište
na e-mailovou adresu d.zemanova@gopala-ops.cz.
Jsme vám k dispozici každou středu v čase 09:00 -11:00 hod. v prvním poschodí v kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové
Sedlo.

Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemusíte docházet na úřad.
NEBOJTE SE ZAVOLAT, každá situace má zpravidla nějaké řešení!

strana 6

strana 6

Novosedelské listy

Novosedelské listy

říjen 2017

březen 2018

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 20.dni v měsíci.
Redakční rada se řídí zákonem č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)
Zpracování: Bc. Pittel Tomáš, tisk: Tiskárna Garmond, s.r.o. Dalovice
Vyšlo v nákladu 1000 ks. Distribuce ZDARMA.

