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Slovo starostky města
Vážení občané,
„Ve společnosti je mnoho napětí a rozdělení.
Je třeba, abychom usilovali o vzrůst vzájemné
tolerance, důvěry a spolupráce na společném
díle“. Toto jsou slova emeritního plzeňského
biskupa pana Františka Radkovského, kterého jsem měla čest poznat. Dávám mu plně za
pravdu. I já si přeji, aby všichni lidé, a teď
myslím i naše občany Nového Sedla, jednali
co nejlépe podle svého vědomí a svědomí.
Náročný životní rytmus nám přináší mnoho
stresu, napětí a neklidu. Chybí nám pokoj a
často i radost z maličkostí. Usilujme o dostatek sil na jeho uklidnění a na vytváření dobrých vztahů k lidem ve svém
okolí.
Přeji všem lidem v Novém Sedle, aby našli ten svůj vlastní kousek štěstí.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo
Město Nové Sedlo bylo
informováno prostřednictvím Krajské správy a
údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. v zastoupení
firmy Pontex, spol. s.r.o.
Praha, že se bude provádět celková oprava mostu
převádějící silniční komunikaci II/209 přes dálnici
D6 u města Nové Sedlo mezi městy Sokolov a Karlovy Vary spočívající
v odstranění stávající a výstavby nové konstrukce mostu.
Projektová dokumentace je rozdělena na stavební objekty: demolice mostu, dočasné dopravní opatření na mostě, most, systém SOS a přeložka
kamery. V rámci stavby je navrženo dopravní omezení na dálnici D6 a na
komunikaci II/209. Objízdné trasy jsou navrženy na komunikacích II. a III.
tříd.
Město zatím neví termín realizace stavby, ale občané budou včas upozorněni na uzavření tohoto mostu a objízdné trasy prostřednictvím Novosedelských listů, webu a Facebooku města. Za realizovanou firmu děkuji za
pochopení a vstřícnost.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
Revitalizace vodní nádrže
Malá Anna

Poplatek ze psů/pozemků
a jeho splatnost

str. 2

str. 3

Pokladna uzavřena vždy 30 minut před koncem úřední doby.

Město opět přidá cyklistům na krajský autobus
Město Nové Sedlo podpořilo, a
dělá to již mnoho let, oblíbený
cyklobus, který vozí turisty
s koly po Karlovarském kraji.
Cyklobus v sezóně nabízí pět
základních tras. Ty zahrnují
atraktivní místa a lokality v celém regionu. Jedna ze zastávek je
také přímo v Novém Sedle.
Členové Rady města schválili na jeho provoz 10.000,-Kč a rovněž zastupitelé v celkovém Rozpočtu na rok 2022.

Oznámení o ceně tepelné energie platné od
1.1.2022
Vážení občané, všichni dobře víme, že v současné
době jsou nemalé problémy s cenou energií, jak
plynu, tak elektřiny, ale přesto vedení města se společností Teplárenská NS, s.r.o. dospěli ke kladnému rozhodnutí ve prospěch
občanů.
Po jednání s jednatelem společnosti Teplárenská NS, s.r.o. oznamuji všem občanům, že cena tepla zůstává oproti předchozímu
účetnímu období nezměněna. Sazba DPH pro teplo je 10 %.
V souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu je předběžná cena za dodané množství tepelné energie 510,-Kč/GJ bez DPH.
Věřím, že je to dobrá zpráva pro vás všechny, kteří jsou napojeni
na CZT a nemusejí řešit dodavatele energií.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

DC Žirafa již v Novém Sed- Příměstský tábor s knihovle nenajdete
nou
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Sběrný dvůr a důležitá
telefonní čísla
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Komunální odpad
Téma odpadového hospodářství se bude
v příštích letech stále více promítat do našich
životů. Odpad v roce 2023 bude jedním
z hlavních úkolů města. Jak víme, pomalu a
jistě se blíží konec skládkování a po roce
2030 bude možné uložit na skládku pouze
malé množství nevytříděného odpadu.
Lidstvo vyprodukuje vždy odpad a je nesmysl
si myslet, že tomu tak nebude. Naším úkolem
je co nejvíce třídit a neukládat vše na skládku.
Rovněž platí i pro podnikatele zapojení se do
systému tříděného odpadu pro podnikající
fyzické (FO) i právnické osoby (PO). Mají po-
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vinnost zajistit likvidaci tohoto odpadu u Více informací ohledně odpadů Vám poskytne
oprávněné osoby. Změnou v novém zákoně o paní K. Hányšová, ref.HSO, odpadové hospoodpadech je povinnost mít ve své provozovně dářství.
nádoby na tříděný odpad pro své zaměstnanIng. Věra Baumanová, starostka města
ce i zákazníky. Týká se to především plastu,
papíru, skla a biologického odpadu rostlinného původu. Pokud podnikatelský subjekt využívá „obecní“ nádoby na tříděné odpady
(nádoby na plast, papír, sklo, nápoj. karton a
kov), které jsou rozmístěny po městě, dopouští se přestupku. Tyto nádoby jsou dle
platné legislativy určeny pro obyvatele města,
nikoliv pro podnikatelské subjekty. Do systému tříděného odpadu se mohou podnikatelé
zapojit pouze na základě uzavřené smlouvy
s jinou oprávněnou osobou.

Analýza odpadového hospodářství ve městě
Dne 17. 1. 2022 od 14:00
hodin se konal meeting zástupců firmy JRK Česká republika, s.r.o. zabývající se
odpadovým hospodářstvím
měst a obcí v celé České
republice s vedením města,
zastupiteli, zaměstnanci městského úřadu, sběrného dvora a členů pracovní skupiny ODPADY 2022.
Obchodní ředitel firmy, pan Martin Groh, přijel představit městu nejen firmu JRK Česká republika,
s.r.o., ale i vstupní analýzu odpadového hospodářství města Nové Sedlo. Dozvěděli jsme se
spousty užitečných informací, jak z oblasti legislativní a ekonomické, tak z oblasti praktické.
Kdy například míra třídění směsného komunálního odpadu ve městě je pouze 32 %. Na tom
bude město společně s občany muset velmi zapracovat. Paradoxně pozitivní informací bylo,
že v některých obcích a městech jsou na tom hůře.
Podobné setkání připravujeme i pro občany Nového Sedla. O termínu Vás budeme
s předstihem informovat na webových stránkách, Facebooku a v našem měsíčníku.
V tomto čase již připravujeme první schůzku pracovní skupiny ODPADY 2022 a je velmi pravděpodobné, že se skupina sejde ještě před vydáním tohoto čísla.
Klára Hányšová, ref. odpad. hospodářství

Pracovní skupina ODPADY 2022
Úkolem ze zasedání zastupitelstva města
Nové Sedlo ze dne 8. 12. 2021 bylo zřídit
pracovní skupinu k odpadovému hospodářství ve městě v počtu 7 členů.
Z osobních i pracovních důvodů byla Rada
města požádána o rozšíření počtu členů za
„Petici“ z počtu 3 členů na 4 členy.
Pracovní skupina bude tedy pracovat v počtu
8 členů v tomto složení:
Klára Hányšová, referentka HSO, pověřená
vedením pracovní skupiny
Ing. Arnošt Fuchs, zastupitel města
Petr Mann, zastupitel města
Bedřich Rychna, zastupitel města
Marie Zemanová, vedoucí petičního výboru
Robert Zelenka, člen petičního výboru
Ing. David Cervan, Ph. D. et DiS., zastupitel
města navržený za „Petici“
Jan Kerula, zástupce za „Petici“

Realizace stavby „Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo u Lokte“
Vážení občané, Město Nové Sedlo dne 10. 1. 2022 předalo staveniště firmě Gardenline
s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice. Firma bude realizovat stavbu „Revitalizace vodní
nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo u Lokte“. Stavba bude financována ve výši 100 %
z dotační prostředků Ministerstva financí ČR. Náklady na provedení stavby činí
14.920.000,-- Kč bez DPH. Smlouva o dílo na realizaci stavby je uzavřena mezi Ministerstvem financí ČR a Gardenline s.r.o., Litoměřice.
Město Nové Sedlo hradí autorský a technický dozor stavby. V lednu si firma v těsné blízkosti vodní nádrže Malá Anna zařídí staveniště a následně budou zahájeny stavební práce, které budou spočívat převážně ve vytěžení a odvozu sedimentu. Dále bude obnovena
hráz a výústní objekt. Podél vodní nádrže bude vysázena nová zeleň. Sediment z rybníku
bude vyvážen nově vybudovanou komunikací s výjezdem na komunikaci II/209. Komunikace bude vybudována z panelů na stávající pěší cestě. Tato náhradní komunikace bude
vybudována proto, aby nákladní doprava související se stavbou nebyla vedena přes měsFoto:
P. Varga
to. Stavba bude dokončena do 14 měsíců ode dne zahájení prací.
Š. Pojarová
Město Nové Sedlo
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Poplatek ze psů pro rok 2022
Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo nebo bankovním převodem—číslo bankovního
účtu 201 293 786/0300, s variabilním symbolem 1341. Do poznámky platby vždy uvádějte jméno majitele psa.
Sazba poplatku

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) chovaného v rodinném domě - jedna bytová jednotka

300 Kč

450 Kč

b) chovaného v bytovém domě se dvěma a více byty

1000 Kč

1500 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

300 Kč

d) chovaného na zahrádce

300 Kč

450 Kč

Městský úřad Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí Vás také upozorňuje na splatnost
nájmů a pachtů za pozemky ke dni: 31. 03. 2022.
Platbu máte možnost provést v hotovosti v pokladně MěÚ Nové Sedlo nebo bankovním převodem—číslo bankovního
účtu 201 293 786/0300, s variabilním symbolem 2131. Do poznámky platby vždy uvádějte jméno nájemce/pachtýře.
Marcela Sienková

PROHLÁŠENÍ STAROSTKY MĚSTA NOVÉ SEDLO
Vážení občané,
v minulých dnech občané ve svých příspěvcích na sociálních sítích zveřejňovali nepravdivé a neověřené informace. Tyto dezinformace pak vyvolávaly v ostatních lidech negativní reakce. Některé příspěvky byly vulgární
a někdy až útočné. Myslím si, že u některých
přispěvovatelů šlo o záměr a vyřizování si
osobních účtů.
Dovolte mi, abych se k těmto dezinformacím
vyjádřila.
Změna č. 1 Územního plánu Nové Sedlo probíhá rok a půl. Všechny podněty a připomínky
byly zapracovány do Zprávy o uplatňování
Územního plánu Nové Sedlo za období 2016
- 2020 a tato zpráva byla schválena zastupitelstvem města Nové Sedlo dne 9. 12. 2020
pod č. usnesení 76/2020. Pod usnesením č.
77/2020 zastupitelstvo města schválilo záměr na pořízení Změny č. 1 Územního plánu
Nové Sedlo vyplývající z této zprávy. V dubnu
a červnu 2021 podala společnost SUAS,
právní nástupce, a.s. (dále jen SUAS) dvě
žádosti o změnu Územního plánu. V první
žádosti požadovali na části pozemků ve
svém vlastnictví umístit zařízení obnovitelných energetických zdrojů – umístění fotovoltaických elektráren a ve druhé žádosti požadovali na svých pozemcích umístit sběr, zprastrana 3

cování a likvidaci odpadů. Zastupitelstvo
města Nové Sedlo schválilo zapracování žádostí SÚ dne 16. 6. 2021 pod č. usnesení
25/2021 do Změny č. 1 ÚP Nové Sedlo.
NIKDY NEBYLO ZÁMĚREM SUAS VYBUDOVAT
V NOVÉM SEDLE SPALOVNU ČI SKLÁDKU
SMĚSNÉHO ODPADU.
Dne 23. 11. 2021 byla zveřejněna na úřední
desce Veřejná vyhláška o zahájení veřejného
projednání o pořízení Změny č. 1 s informací,
že dne 10. 1. 2022 v 15.00 hodin se koná
na MěÚ veřejné projednání. Tato veřejná
vyhláška byla zveřejněna minimálně po dobu
30 dnů, tj. od 23. 11. do 27. 12. 2021. Dne
6. 12. 2021 jsem opětovně informovala zastupitele a veřejnost na jednání zastupitelstva města, že dne 10. 1. 2022 se uskuteční
veřejné projednání Změny č. 1 ÚP Nové Sedlo.
Žádost SUAS ohledně sběru, zpracování a
likvidace odpadů jsem vnímala jako velmi
citlivou, proto jsem v průběhu prosince 2021
a ledna 2022 projednávala s představiteli
SUAS jejich možnosti a mým cílem bylo, aby
žádost ohledně zpracování odpadů byla
z jejich strany stažena, což se povedlo a dne
7. 1. 2022 žádost o změnu ÚP sběru, zpracování a likvidace odpadů vzala SUAS písemně
zpět.

Dne 10. 1. 2022 od 15.00 hodin proběhlo
veřejné projednání Změny č. 1 Územní plánu
města Nové Sedlo za účasti zástupců MěÚ
Sokolov, zástupce SUAS Ing. Josefa Bucifala,
Ing. arch. Fáry, zastupitelů a veřejnosti. Při
zahájení tohoto jednání jsem všem přítomným oznámila, že předmětem Změny č. 1
nebude žádost SUAS ohledně sběru, zpracování a likvidace odpadů, jelikož společnost
vzala svou žádost zpět, a má slova potvrdil i
zástupce společnosti Ing. Josef Bucifal.
Pan Zelenka na začátku ledna mylně informoval veřejnost ohledně zpracování odpadů,
skládky či spalovny. Před zveřejněním svých
informací na sociálních sítí si měl ověřit aktuální stav projednávané problematiky u vedení
města. Toto neučinil, pravděpodobně záměrně, s cílem poškodit dobré jméno vedení
města.
Opětovně apeluji na občany, aby si potřebné
informace získávali na úřadě, u vedení města, případně u úředníků. Zveřejňované informace pana Zelenky na sociálních sítí a v jeho
zpravodaji jsou neúplné, zkreslené, zavádějící a postavené tak, aby poškodily vedení
města.
Děkuji všem, kteří věnovali těmto řádkům
pozornost
Ing. Věra Baumanová - starostka města

Vždy jsem hájila a budu hájit zájmy města a
všech občanů!!
Město Nové Sedlo
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DC Žirafa již v Novém Sedle nenajdete
Přestože na webových stránkách spolku DC Žirafa byste si ještě v sekci „Kde nás najdete“ mohli přečíst adresu Masarykova 217, Nové Sedlo,
ve skutečnosti již tento spolek v Novém Sedle nenajdete. Dlouhou dobu předpokládané stěhování denního centra se uskutečnilo počátkem
listopadu loňského roku. Nyní působí uvedený spolek v Karlových Varech – Bohaticích, U Trati 70/9, kam se přestěhoval do objektu bývalé
školy. Budovu školy mělo DC Žirafa ve výpůjčce již od roku 2017. Zde se postupně připravovaly prostory k přestěhování. Kompletní předání
nebytového prostoru v Novém Sedle se uskutečnilo ke dni 31.12.2021 na základě dohody o ukončení nájmu k tomuto datu.
Město Nové Sedlo dalo dennímu centru v loňském roce výpověď z nebytového prostoru k 31.07.2021, následně byla výpověď rozhodnutím
rady města zrušena. Vedení Města Nové Sedlo tehdy vyšlo ředitelce Denního centra vstříc a předložilo radě města návrh na zrušení výpovědi.
DC tak získalo potřebný čas pro dokončení stavebních úprav v novém objektu.
Nyní Město Nové Sedlo obnovilo práce na projektové dokumentaci, která bude řešit další využití uvolněného prostoru po DC Žirafa. Jednou
z možností je, že bude část nebytového prostoru přestavěna na sociální byt pro hendikepované občany a část na učebny pro děti se sníženou
pohyblivostí.
Bc. Jitka Ježková – ved. HSO

Životní jubilea
V měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea tito občané Nového Sedla:
02.02. Dušková Anna

15.02.

Hoť Stanislav

05.02. Štefan Kerula

23.02.

Čapková Anita

08.02. Václav Vlček

28.02.

Wohldann Wolfgang

Vážení jubilanti, jménem Městského úřadu Nové Sedlo a jménem Sboru pro občanské záležitosti Vám ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti v osobním životě.
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívá celkem 18 občanů. Výše jsou uvedení ti, kteří doručili našemu úřadu souhlas
s uveřejněním v Novosedelských listech.
Vše nejlepší, hodně štěstí a zejména pak pevné zdraví přejeme i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Město Nové Sedlo
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ŽIVOT V OBCI

Měk Nové Sedlo

Provozní doba od 1.2.2022
Po

9:00 - 11:00

Út

13:00 - 17:00

(od 13-16 herní odpoledne pro děti)

Zavřeno (pouze kopírovací služby na zazvonění do 15:00)

St

9:00 - 11:00

13:00 - 17:00

(od 13-16 herní odpoledne pro děti)

Čt

9:00 - 11:00

13:00 - 15:00

(od 13-16 herní odpoledne pro děti)

Pá

Těšíme se na NOC S ANDERSENEM!
Konečně se po dlouhé pauze můžeme opět dočkat Noci
s Andersenem. Dne 01. 04. 2022 proběhne další nocování
v knihovně. Počet dětí je omezený. Přijďte převyprávět Váš oblíbený příběh, ať nepropásnete tento nezapomenutelný zážitek. Sledujte náš web a Facebook, Novosed. listy a vývěsky po městě.

Zavřeno

Důležité!!
Po úspěšném loňském roce budeme i nyní pořádat
příměstský tábor.
Pro bližší informace sledujte Facebook nebo webové stránky městské knihovny. Přihláška na příměstský tábor je k dispozici v knihovně od 01. 02. 2022.

Literární výročí v měsíci únoru:
25. výročí úmrtí - BOHUMIL HRABAL (* 28. 3. 1914 † 3. 2. 1997), český prozaik, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů druhé poloviny 20. století: Ostře
sledované vlaky; Postřižiny; Slavnosti sněženek; …
180. výročí narození - KARL MAY (* 25. 2. 1842 - †
30. 3. 1912), německý spisovatel, autor dobrodružných románů: Vinnetou; Pouští a prérií; Žut; …
220. výročí narození - VICTOR HUGO (* 26. 2. 1802,
† 22. 5. 1885), francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný představitel romantismu: Chrám Matky Boží v Paříži; Bídníci; Dělníci moře; …
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Sbírka - Krabice od bot
Pomoc má mnoho podob. Naše škola se již čtvrtým rokem zapojuje do charitativní sbírky a děti
přispívají svými dárky dětem v nouzi. Letos se sešlo 46 dárků, které určitě udělají velkou radost.
Vážíme si vaší štědrosti a ochoty pomáhat druhým. Děkujeme všem dárcům.
Žákovský parlament (ŽÁPANS)
Dárci:
1.A - Filip Málek, Amálka Pivničková, Veronika Nožková, Ester Janáčková, Adam Volf
2.A - Karinka Balažová, Eliška Šimicová, Aneta Stehlíková, Petr Šugar, Ondra Tichota
3.A - Adélka Komárková, Jakub Bano, Pepa Čermák, Karolína Nožková, Marek Radimerský, Simča Němčeková
4.A - Violka Brejšová, Kačka Hrašová, Ela Stehlíková, Franta
Nečina, Stázka Horváthová
5.A - Jana Šugarová, Nevena Brejšová, Jan a Klára Tolarovi,
Klára Fuchsová, Jára Nečina, Denis Tichota, Filip Kohout
7.A - Klára Deáková, Hanka Mourová
8.A - Hana Stoklásková a zaměstnanci školy

Dekorativní vyřezávání
Podívejte se, jak si žáci v hodině Vedení domácnosti poradili s dekorativním
vyřezáváním ovoce a zeleniny. Žáci si do hodiny přinesli různé druhy zeleniny převážně rajčata, okurky, mrkev, ale i exotičtější ovoce jako je kaki a meloun.
Poté si museli nastudovat vyřezávání a zdobení dané zeleniny a ovoce.
Zjistili, že to není vůbec jednoduché a chtějí-li mít pěkně nazdobené mísy, je
nutná především zručnost a také dostatek času.

www.zs-mestonovesedlo.cz
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Oznámení o odstávkách elektrické energie vždy najdete na hlavní
stránce našeho webu www.mestonovesedlo.cz.
Více informací také na:
www.cezdistribuce.cz

INZERCE

*

Důležitá telefonní čísla:
•

Plyn 1239

•

Elektřina 800 850 860 (ČEZ Distribuce)

•

Porucha tepla a teplé vody 775 998 121 nebo
775 998 122

(3 ks)
Vodárna Sokolovsko
- pohotovostní linka 703 464 464
https://www.vodasok.cz/aktuality/zavazne-havarie-vody/
Tel: 731 656 280
•
Starostka města - Ing. Věra Baumanová - 731 656 280
•
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•

Místostarosta města - Milan Pešák - 777 100 413

•

Městská policie NS - 602 891 265, 352 358 156

•

Hlášení poruch na veřejném osvětlení: 734 153 349 (lze
vyřídit i přes mobilní aplikaci V obraze)

•

Policie ČR: 158, obvodní oddělení Loket: 974 376 760
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Co spolek NOVÝ KURZ připravuje?
Spolek NOVÝ KURZ pro začátek roku 2022 připravuje: přednášku „Skotsko – kolébka Keltů“, jarní vyrábění, turistický výlet, brigádu „Den Země“ a organizačně „Jazzové jaro 2022“.
Sledujte plakáty, měsíčník Novosedelské listy a upoutávky na webu a Facebooku města.
Děkujeme, že jste s námi.

Ing. Věra Baumanová, předseda spolku NOVÝ KURZ

Poděkování
Vážení a milí spoluobčané, TJ Baník Union Nové Sedlo by touto cestou chtělo poděkovat pánům Josefovi Wernerovi a
Milanovi Kubelkovi za jejich šestiletou obětavou a poctivou práci, kterou pro TJ a město vykonávali. Jejich příkladné práce si moc vážíme a jsme jim vděční, že areál udržovali v perfektním stavu. Víme, že jsme si jejich práce nevšimli jen my
místní, ale i všichni ostatní, protože areál TJ, který máme, nám opravdu závidí celý Karlovarský kraj.
Pánové, kluci a kamarádi... ještě jednou Vám moc děkujeme! Za TJ Baník Union Nové Sedlo, předseda Stanislav Suchý

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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