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ZDARMA

Slovo starostky města
Vážení občané, milé děti,
nastal čas prázdnin a dovolených, a ráda bych vám popřála
klidný a příjemně strávený čas v době letních prázdnin. Dny
volna si zasloužíme opravdu všichni.
Na posledním jednání Zastupitelstva města, které se konalo
16. 6. 2021 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Sedle, se mimo jiné probíralo plnění investičních akcí v roce 2021.
Ráda bych se zmínila o revitalizaci vodního díla „Malá Anna“,
kdy v lednu 2020 byla podána žádost o úhradu nákladů spojených po zahlazování důlní činnosti na Ministerstvo financí.
To vyhlásilo na podzim roku 2020 výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bohužel toto výběrové řízení muselo být zrušeno,
neboť na základě zjištění z odebraných vzorků sedimentu,
musela být upřesněna projektová dokumentace a nový rozpočet. V únoru 2021 byly veškeré přepracované dokumenty
předány poskytovateli dotace a bylo opět vyhlášeno nové výběrové řízení. Nyní je výběrové řízení ve fázi posouzení a hodnocení nabídek. Stavba by mohla být zahájena koncem
prázdnin či podzimu 2021. Dotace je hrazena 100%
z Ministerstva financí a město bude hradit pouze náklady na
výkon autorského a technického dozoru stavby.
Co se týká „Protipovodňového opatření Chranišov“, tak
v současné době je vydané pravomocné územní rozhodnutí.
Stavba je rozdělena do několika inženýrských objektů. Hrubé
náklady se v současné době vyšplhaly na cca 16 mil. Kč, které budou rovněž hrazeny ve 100% na zahlazení důlní činnosti
a ekologických škod. V roce 2021 bude podána žádost o stavební povolení.
Dále se pracuje na změně Územního plánu Nové Sedlo, přípravě výběrového řízení na výtah v domě čp. 149, U porcelánky v Loučkách, je vydané pravomocné stavební povolení na
rekonstrukci haly u sběrného dvora a podána žádost o dotaci
do 146. Výzvy MŽP OPŽP 2014-2020. V případě přiznání dotace by mohla být stavba realizována v roce 2022.
Je toho mnoho, co se ve městě dělá a postupně bych Vás
ráda seznámila se všemi investičními pracemi. Přeji hezké
prožití prázdnin a dovolených.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Odpadní vody
Odpadní vody produkované v domácnostech a průmyslu se
dnes ve většině případů odvádějí kanalizační sítí do čistíren
odpadních vod, kde se čistí pomocí mechanických, biologických či případně chemických procesů.
Kanalizační sítě a čistírny odpadních vod hrají významnou
úlohu v oblasti ochrany vodních toků v regionu a konečná
kvalita vypouštěných vod se velmi pečlivě sleduje. Požadavky
na kvalitu vypouštěné vody vychází z nařízení vlády, které stanovuje nejvýše přípustné hodnoty znečištění pro jednotlivé
parametry v čištěných odpadních vodách, minimální četnosti
kontrolních odběrů a rozsahy prováděné kontroly. Pracovníci
provozovatele zajišťují pravidelný odběr vzorků na přítoku,
odtoku a rovněž i v celém čistícím procesu. Na základě výsledků analýz těchto vzorků se pak optimalizují jednotlivé technologické procesy čištění, tak aby bylo trvale dosaženo požadovaných parametrů kvality vyčištěné vody. Kromě společnosti
samotné kontroluje kvalitu čištění rovněž Česká inspekce
životního prostředí a dále pak správa povodí příslušných toků.
Odvádění odpadních vod provozuje Vodárna Sokolovsko s.r.o.,
která má 203 km kanalizací, v rámci této sítě je 48 čerpacích
stanic odpadní vody. Společnost celkem odvádí odpadní vody
od 55 876 obyvatel okresu Sokolov. Provozuje 32 ČOV a
v rámci své činnosti vyčistí ročně 3 501 234 m3 odpadních
vod.
Ing. Věra Baumanová, za obce a města předseda dozorčí rady
Vodárna Sokolovsko s.r.o.
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Nové Sedlo s.r.o. - „Revitalizace domu Sklářská 489-492“
Vážení občané, chtěla bych vás touto cestou informovat o společnosti Nové Sedlo s.r.o., která se připravuje na jednání Valné
hromady, která je ze zákona 1x ročně povinná.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem nájemníkům, kteří
v tomto panelovém domě bydlí. A proč? Protože si uvědomují,
že prostředí, které se postupně od prosince 2019 vytváří ke
spokojenému žití, se naplňuje. Co se týká úprav a oprav vnitřních prostor a následně postupnými opravami a investicemi
v jednotlivých bytech, se postupně provádí.

V současné době mám na stole Projektovou dokumentaci na
zateplení domu, opravy balkonů a nové střechy. Čekáme na
stavební povolení od stavebního odboru MěÚ Chodov. Tato
projektová dokumentace obsahuje mimo jiné i doměření starého stavu, digitalizaci podkladů, požární zprávu, rozpočet a výkaz výměr a jiné potřebné dokumenty včetně energetického
hodnocení stavby.
A co nás čeká? Vstoupím do jednání s bankami ohledně úvěru
na tuto stavbu. Pak se vypíše výběrové řízení na zhotovitele
stavby a já doufám, že v příštím roce uvidíme náš panelový
dům v novém provedení a v nových barvách.
Nájemníci domu budou mít možnost si říci, jakou barvu budou
chtít mít na domě, ve kterém žijí. Ráda bych znala jejich názor
a budu se snažit jejich přání splnit.
Mám obrovskou radost, že se nám postupně daří jednotlivé
domy v majetku města i naše s.r.o. stále zkrášlovat, modernizovat a přizpůsobovat žití v 21. století.

Dům se vylepšuje
O jakém domě se
bavíme? Přece U
Porcelánky čp. 149
v Loučkách.
Panelový dům dostal nové vstupní
dveře. Zaměstnanci technických služeb postavili pro
nájemníky na zahradě nový altán. A
v současné době
máme na stole
projektovou dokumentaci na
nový výtah včetně stavebních
úprav. Zastupitele uvolnili na
tuto investici 2 mil. Kč
z Rozpočtu 2021, které se
použijí právě na tuto akci.
Snažíme se krůček po krůčku vylepšovat jak naše životní prostředí, tak
i domy, ve kterých naši nájemníci
bydlí.
Ing. Věra Baumanová
starostka města

Ing. Věra Baumanová, jednatelka spol. Nové Sedlo s.r.o.

Strategický plán rozvoje města 2021-2030

ce, procházky, koupání, veškeré služby pro občany –
lékaři, MŠ, ZŠ,
úřad, pošta, obchody, služby, aj. Toto
je velmi povzbudivé do další práce
nás všech, co se o
spokojený život ve
městě starají.

Vážení občané, po anketě pro občany
města Nové Sedlo se uskutečnily dvě
důležité schůzky pro širokou veřejnost, a
to ve dnech 19. 5. 2021 a 2. 6. 2021,
vždy od 15-ti hodin ve velké zasedací síni
Městského úřadu v Novém Sedle. Na
těchto veřejných zasedání se probíraly
jednotlivé body strategického plánu rozvoje města, slabé a silné stránky i SWOT V záporných odpoanalýza.
vědích,
kterých
bylo
39,5%
se opaRáda bych Vás postupně seznámila
kovalobezpečs jednotlivými body tohoto plánu. Jako
první otázka padla:“ Jste spokojeni ze nost, drogy, rušení nočního klidu, hluk ze
životem ve městě?“ 60,5% odpovědělo, sklárny, průjezd nákladních automobilů
městem, osazenstvo sídliště, nejsou žádže ANO.
né pořádně akce, není zde společenský
Odpovědi byly v duchu – klidné místo život, aj..
k bydlení, všude blízko, občanská vybavenost, město vzkvétá a snaží se pořád Pokusím se odpovědět na některé z nich,
dělat něco nového, čistota ve městě, je např. ohledně RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU –
kam jít, blízkost přírody, možnost relaxa- město má vydanou Obecně závaznou
Město Nové Sedlo

vyhlášku, kde je stanoven noční klid, a to
od 22.00 do 06.00 hodin. V případě, že
zaznamenáte rušení nočního klidu, můžete volat Policii ČR Obvodní oddělení
Loket, která spravuje náš okrsek. Nikdy
se nestalo, že by na zavolání nepřijeli a
nevyřešili problém na místě. Měla jsem
dne 21. 5. 2021 pracovní schůzku
s velitelem státní policie i s velitelem
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městské policie ohledně pořádku a bezpečnosti ve městě. ČENSKÝCH AKTIVIT – to si myslím, že je pouze domněnkou
Scházíme se pravidelně a řešíme společně vzniklé problémy.
jednotlivce, neboť město má bohatý kulturní a sportovní život.
Nemyslím teď v době pandemie, to je pochopitelné, že se nic
Ohledně DROG neustále spolupracujeme se službou kriminální
nekonalo. Ale v minulých letech a doufám, že v druhé polovině
policie a vyšetřování Sokolov. Monitorujeme kamerovými sysroku 2021 „naběhneme“ do zaběhnutého režimu všech kulturtémy, které jsou napojeny na centrální pult, pohyb a návštěvních, sportovních a společenských akcí ( viz. Plán akcí na rok
nost osob v jednotlivých problémových vchodech a předáváme
2021, který je obdobný s minulými roky), a každý jednotlivec i
tyto informace dál. Je to běh na dlouhou trať, ale výsledky se
rodina si tam najde to své.
dostavují.
Takto bych Vás chtěla v každém čísle našeho měsíčníku seznáOhledně SLOŽENÍ OBYVATEL – město nemůže toto ovlivnit.
mit s postřehy a fakty z ankety. Věřte, že Vaše odpovědi důV majetku města je pouze cca 15% bytů z celkového množství
kladně pročítáme a budeme se jimi řádně zabývat. Některé
cca 950 bytů a nemovitostí. Rada města má schválená Pravipostřehy jsou velice inspirativní a nápomocny do budoucích let
dla pro přidělování městských bytů a těmito se řídí. Ostatní
rozvoje našeho města.
panelové domy jsou ve vlastnictví Sdružení vlastníků jednotek
s předsedou v čele, a rozhodují si samostatně. Ovlivnit skladbu Děkuji Vám všem, kteří se ankety zúčastnili a přispěli svými
obyvatelstva v SVJ, soukromých bytech a domech v žádném postřehy, názory či připomínkami k tomuto strategickému plápřípadě nepřináleží městu.
nu (pokračování příště).
Ohledně NEDOSTATKU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLE-

Ing. Věra Baumanová, starostka města

Exkurze MAS Sokolovsko o.p.s.
Zúčastnila jsem se společně s kolegyní z úřadu ve dnech 2. - 4. června 2021 exkurze
„Transfer zkušeností a příklady dobré praxe MAS Ústeckého kraje a MAS Karlovarského
kraje“.

Exkurze byla zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti čerpání dotací, projekty Rozvoje
venkova a dále úspěšné projekty přes místní akční skupiny (MAS) v oblasti podpory podnikání, krajinné infrastruktury a rozvoje venkova.
Mezi prvními projekty byla návštěva rodinné farmy „Růžová“ ve stejně jmenované obci
s ochutnávkou mléčných produktů, prohlídkou větrolamů a seznámení se s pozemkovými
úpravami realizovaných v obci Růžová včetně
„Suché nádrže SN1“ na zadržení přívalových vod
z okolních strání. Následně jsme vystoupali na rozhlednu „Růženka“, která byla spolufinancována
z MAS Český sever.
V odpoledních hodinách jsme zavítali do pohádkového světa Kamenického Šenova a u
Panské skály jsme si zavzpomínali na natáčení nezapomenutelné pohádky „Pyšná princezna“.
Následně druhý den jsme navštívili
„Vesnici roku 2019“ obec Lipová,
kde jsme strávili příjemné dopoledne
se starostou jmenované obce, který
nás provedl obcí a představil rekonstrukci tzv. podstávkového domu,
který je v této oblasti typický.
Poslední den exkurze jsme zamířili do Krásné Lípy, kde v dopoledních hodinách absolvovala výstup na rozhlednu Vlčí hora, kde byl realizován projekt
renovace interiéru rozhledny a výměna oken Klubem českých turistů Krásná Lípa. Dále jsme si prohlédli město a seznámili jsme se s projekty, které
čerpalo toto město.
Touto cestou bych chtěla poděkovat ředitelce MAS Sokolovsko o.p.s. a celému týmu o zorganizování a zajištění nádherné 3-denní exkurze ve Šluknovském výběžku. Přijeli jsme obohaceni o další nápady a projekty, které by se
mohly realizovat i v našem městě.
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Životní jubilea
V měsíci červenci se dožívá významného životního jubilea celkem 19 občanů našeho města, 7 z nich nám dalo souhlas
s uveřejněním jubilea v Novosedelských listech. Zde jsou jejich jména:
01.07.
02.07.
04.07.
09.07.
10.07.
14.07.
20.07.

Holman František
Potěšil Karel
Smutný Jaroslav
Rácová Marie
Takáčová Dagmar
Hauer Adolf
Glišová Erika

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.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

DEN ZEMĚ
V naší škole proběhla soutěž ke Dni Země. Tématem bylo přání naší Zemi.
1. stupeň soutěžil v přáních v papírové
podobě, protože chodil rotačně a 2.
stupeň soutěžil ve dvou kategoriích –
komiks a fotka distančně.
Za 1. stupeň byli oceněni sladkou odměnou:
1.A – J. Sterzik, A. Stehlíková, K. Čech, L.
Pojarová, E. Krejčí, D. Dávid, V. Čikošová, N. Valachovičová, K. Balažová
2.A – K. Nožková

3.A – M. Horváthová, K. Petráčková, V.
Brejšová, S. Horváthová, E. Stehlíková
4. A – K. Tolarová, K. Fuchsová, O. Holub
5.A – L. Frišsová, J. Krejčí, I. Maťovková
Celkem se sešlo 54 přáníček. Děkujeme.
Za 2. stupeň si žáci odhlasovali vítěze a
budou oceněni na konci školního roku
na školním dvoře.

3.
místo – Viktorie Mikovcová 8.A,
František Horváth
7.A, Dan Kastl 7.A
Celkem bylo 24 komiksů.
Kategorie FOTKA
1.

místo – Štěpánka Ořechovská 6.A

2.

místo – Viktorie Fuchsová 6.A

Kategorie KOMIKS

3.

místo – Martina Kormuciková 6.A

1.

Celkem bylo 8 fotek v soutěži.

místo – Michal Hraše 8.A

2.
místo – Aleš Ořechovský 8.A a Hana Stoklásková 7.A

Děkujeme všem za účast.
Tým ekoškoly na ZŠ

Miniprojekt Mezinárodní kuchyně
Ve spolupráci se školní jídelnou proběhl v týdnu od 7. do 11.6. miniprojekt Mezinárodní kuchyně žáků 9. ročníku, příprava se uskutečnila
v rámci vyučování ČJ, AJ a NJ s využitím prostředků ICT.
Žáci 9. ročníku měli za úkol žákům 1. stupně představit jednu vybranou zemi, její gastronomické a kulinářské speciality, případně i další
zajímavosti. K tomu měli využít získané jazykové dovednosti a komunikační nástroje pro prezentaci.

Autorky:
V. Brejšová,
S. Horváthová,
E. Stehlíková
(3.A)

Více včetně fotek na webu ZŠ - www.zs-mestonovesedlo.cz
Město Nové Sedlo
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A jsou tu prázdniny. Po oba měsíce bude knihovna v provozu, tedy standartní otvírací doba PO a ST: 900 - 1100 a 1400 – 1700.
V srpnu se uskuteční příměstský tábor pro děti. Plánované jsou hry, výlety, pohádky, …
Počet dětí je omezen, a jedinou podmínkou pro přijetí je platná registrace v knihovně.
V případě zájmu volejte 352 358 130, pište na e-mail knihovnadospele@mkns.cz, nebo
se prostě stavte.

Literární výročí v měsíci ČERVENCI:
60. výročí úmrtí - ERNEST HEMINGWAY (*21. 7. 1899 - † 2. 7. 1961), americký prozaik a žurnalista, je považován za
čelního představitele tzv. ztracené generace. V roce 1953 byl oceněn Pulitzerovou cenou,
o rok později pak získal Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější díla řadíme: Sbohem, armádo, Stařec a
moře, Komu zvoní hrana, …
400. výročí narození - JEAN DE LA FONTAINE (*8. 7. 1621 - † 13. 4. 1695), francouzský básník, autor bajek: Lev a
zvířata, Liška, vlk a kůň, Bajky, …
165. výročí úmrtí - JOSEF KAJETÁN TYL (*4. 2. 1808 - † 11. 7. 1856), český dramatik, režisér, herec, překladatel, divadelní kritik, spisovatel a novinář, zakladatel moderního českého divadla, a tvůrce národní hymny. Známá díla: Fidlovačka, Strakonický dudák, Naši furianti, …
165. výročí úmrtí - KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ, český básník a novinář. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Známá díla: Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra, Epigramy, …

Přihlášku také
najdete na nových
webových stránkách
městské knihovny
Nové Sedlo (v plném
rozlišení)
www.mkns.cz
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Startuje anketa Senior roku 2021
Znáte seniora, který si podle vás zaslouží ocenění? Pak jej
rozhodně nominujte do oblíbené ankety Senior roku
2021. Tu vyhlašuje Karlovarský kraj již od roku 2017 a
jejím hlavním cílem je poděkovat seniorům za jejich celoživotní práci a úsilí.
Anketu můžete vyplnit pohodlně online zde:
www.kr-karlovarsky.cz/
php/seniorroku/
seniorroku.php

Město Nové Sedlo
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GOPALA o.p.s.
DLUHOVÁ PORADNA
HROZÍ VÁM EXEKUCE A BOJÍTE SE, ŽE
PŘIJDETE ÚPLNĚ O VŠECHNO? ZAJÍMALO BY VÁS, CO VŠECHNO MŮŽE EXEKUTOR ZABAVIT, A CO BY VÁM NAOPAK
URČITĚ MĚLO ZŮSTAT?
V případě exekuce platí určitá omezení, co exekutor může, a co naopak nemůže zabavit. Co to přesně bude, záleží
podle zvoleného způsobu exekuce.
Třeba, pokud se jedná o exekuční
srážky ze mzdy, pak vám zůstává vždy
určitá část platu.
Ta zahrnuje základní nezabavitelnou částku
7.872,80 Kč (od 1. 1. 2021), případné
zvýšení nezabavitelné částky za manželku nebo děti (za každé 2.624,30 Kč), a
dále pak ještě jedna nebo dvě třetiny
zbytku mzdy (maximálně ale 2x 6.998,Kč).
Jiné je to pak u exekuce na bankovní
účet. Tam je povoleno vybrat z účtu peníze, pouze jednou (za celou dobu exekuce). A to maximálně ve výši dvojnásobku
životního minima jednotlivce. Tedy maximálně částku 7.720,- Kč.
Z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka, se výkon exekuce nemůže týkat
těch, které dlužník nezbytně potřebuje k
uspokojování hmotných potřeb svých a
své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a další, jejichž prodej by byl v
rozporu s morálními pravidly a jejichž
počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům - zejména:

běžné oděvní součásti, včetně
prádla a obuvi,

obvyklé vybavení domácnosti,
zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a
nádobí, jedna lednička a jedna
pračka na domácnost, sporák,
vařič, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení
domácnosti,

studijní a náboženská literatura,

školní potřeby,

dětské hračky,

snubní prsten, písemnosti osobní
povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající
se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů,
pokud nelze záznamy přenést na
jiný nosič,

zdravotnické potřeby a jiné věci,
které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke
své nemoci nebo tělesné vadě,

hotové peníze do částky odpovístrana 7
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dající dvojnásobku životního minima,
zvířata, u nichž hospodářský efekt
není hlavním účelem chovu a
která slouží člověku jako společník.

vnučku s dotazem, proč úvěr nesplácí.
Ta jí ovšem místo vysvětlení znovu požádala o ručení na další půjčku ve výši dalších 150.000,- Kč s tím, že touto další
půjčkou chce zaplatit předchozí úvěr.
Paní Pavla naštěstí odmítla. Za pár dní jí
však navštívila paní z jakési úvěrové
společnosti společně s vnučkou. Prý jen
potřebují podpis kvůli nějakým nesrovBezplatné „DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PO- nalostem ve smlouvě. Paní Pavla předloRADENSTVÍ“ dle Zákona č.108/2006, o žené papíry podepsala - důvěřovala oběsociálních službách, je společností ma zúčastněným v domnění, že je vše již
GOPALA o.p.s. poskytováno za finanční v pořádku. Po nějaké době začaly paní
podpory Karlovarského kraje a MěÚ No- Pavle chodit upomínky o zaplacení dlužvé Sedlo.
né částky z dalšího úvěru a zjistila, že
Co vše vám můžeme v rámci bezplatné- podepsala smlouvu na druhý úvěr, aniž
ho dluhového poradenství nabídnout? o tom věděla. Paní Pavla znovu kontakZejména:
tovala vnučku, která jí už nezvedala tele
vytváření osobních a rodinných fon a dcera paní Pavly jí oznámila, že
rozpočtů
vnučka odjela dlouhodobě do Německa.

poradenství při exekuci
Paní Pavla již nezvládala dále z důchodu

oddlužení osob – vyhotovení Ná- splácet vysoké splátky za vnučku, které
vrhů na oddlužení
jí vnučka slíbila každý měsíc splácet.

bezplatné právní poradenství Splátky nesplácela už více jak 3 měsíce.
(dávky, výživné, dědictví, smlouvy, Vnučku paní Pavla nechtěla jít nahlásit
…)
pro úvěrový podvod na Policii a jako ručiKde nás najdete?
telce a dlužnici jí nezbylo nic jiného, než
Každé úterý a čtvrtek v čase 9:00 - výše zmíněné úvěry zaplatit.
Paní Pavla se obrátila na společnost
13:00 hod. v kanceláři na adrese NeGopala
o.p.s. - Dluhové a právní porajdek, Husova 434.
denství. Po zjištění přibližné výše dlužné
Každou středu v čase 9:00 -11:00 hod.
částky jí byla doporučena možnost osobv kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ ního bankrotu (oddlužení). Protože je
Nové Sedlo.
paní Pavla starobní důchodkyně,
Nebo volejte na telefonní číslo 724 75 v případě schválení oddlužení soudem
by měla platit oddlužení po zkrácenou
65 65.
Po předchozí domluvě a v oprávněných dobu 36 měsíců (místo 60 měsíců) ze
případech (např. invalidní nebo starobní svého důchodu pravidelně měsíčně částdůchodce, matka samoživitelka,…) dora- ku cca 3.750,- Kč, na žití by jí tak zbylo
zíme k Vám domů, nemusíte chodit za 9.750,- Kč. Vzhledem k vysokému věku
námi do kanceláře – v rámci celého Kar- klientky a vysokým nákladům na bydlení
požádala pracovnice GOPALA o.p.s. spolovarského kraje.
lu s klientkou soud o možnost snížených
splátek na 2.500,- Kč měsíčně, kdy paní
PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA:
Paní Pavla je starobní důchodkyně s Pavle zbude na živobytí 11.000,- Kč.
těžkou
sluchovou
vadou,
žijící Soud oddlužení schválil se sníženými
Cyklokartu si (3
ks)
splátkami.
v nájemním bytě, s vyměřeným
starobmohou občané
ním důchodem ve výši 13.500,Kč měNS půjčit
zdarmaNyní, pokud bude řádně měsíčně
splácet soudem schválenou splátku
síčně. Ocitla se v těžké životníTel:
situaci.
731 656 280
Za paní Pavlou přišla vnučka 2 500,- Kč po dobu tří let, věřitelům
s prosbou, zda by jí babička mohla ručit zvládne uhradit celkem cca 130.000,na úvěr, který si chce vzít. Vnučka si Kč a ze zbylé částky ještě zvládne vyžít.
Paní Pavla tedy bude mít svou finančchtěla půjčit 150.000,- Kč údajně na
dovolenou a vybavení bytu. Paní Pavla ní situaci zase pod kontrolou. Jak sama
v dobré víře svolila a zaručila se za úvěr paní Pavla přiznala, byla to pro ni cenná
své vnučky. Vnučka však úvěr nespláce- zkušenost a nikomu by nepřála takové
la a paní Pavle, coby ručitelce, začaly zklamání, které jí vlastní rodina připravichodit upomínky o zaplacení dlužné la.
částky. Paní Pavla kontaktovala svou
A proto: své závazky řešte vždy včas,
než dojdou do stádia exekucí. Pokud již
máte exekuce, buďte aktivní s exekutorem vždy komunikujte. Pokud
již máte exekucí několik, bývá jediným
řešením podání Návrhu na oddlužení
(osobní bankrot). Pomůžeme vám.

*

*
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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

3,-

Kč/cm2

5,- Kč/cm2
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