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Nové Sedlo lidem

Slovo starostky města

prosinec 2021

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vážení občané,
Do 15. 1. 2022 je každý občan povinen se zaregistrovat
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Formulář je k dispozici na webových stránkách města anebo
k vyzvednutí na městském úřadě.
Bohužel v dnešní
době, kdy situace
z hlediska ochrany
zdraví není úplně
přívětivá, chápu, že
někteří občané mají
obavu z návštěvy
veřejného
místa
jako je městský
úřad. Ráda bych
Vás tímto požádala, abyste si v této době vypomohli a dokumenty
donesli nebo zaslali i za své rodinné příslušníky, známé, kamarády
a sousedy.
Zastupitelstvo města schválilo na svém veřejném zasedání dne 8.
12. 2021 novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, ve které
schválilo posunutí termínu splatnosti místního poplatku za svoz
odpadu do 30. 9. kalendářního roku. Výše místního poplatku
zůstala stejná, tj. 800,- Kč ročně/osoba.
Výsledkem veřejného jednání zastupitelstva města je také
založení „pracovní skupiny“, která bude mít 7 členů. Skupina
bude složena ze 3 zástupců jmenovaných za „Petici“ a ze 3
zástupců z řad zastupitelů. Pracovní skupinu doplní za městský
úřad paní Klára Hányšová. Pracovní skupina se sejde již v lednu
2022 na svém prvním jednání.
Klára Hányšová, referent HSO, telefon: 352 358 131,
605 795 492, e-mail: odpady@mestonovesedlo.cz

Vážení a milí spoluobčané,
jen několik dnů nás dělí od právě
skončeného roku 2021. Ještě v nás
doznívá atmosféra vánočních svátků,
kdy měla možnost většina z nás především v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit kolotoč
všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi, a snad i zhodnotit
uplynulý rok. A nyní stojíme na prahu
nového roku s letopočtem 2022.
Klademe si otázku, zda právě uplynulý
rok splnil beze zbytku to, co jsme od
něj očekávali. Než jej však začneme
hodnotit, je třeba, aby každý sám sobě položil otázku, zda i my jsme sami
udělali vše, co jsme udělat měli a
mohli, aby naše společné soužití bylo lepší a přívětivější.
Mnohdy totiž při takovém bilancování docela dobře víme, co měl či neměl udělat ten či onen, ale na to, co měl udělat především každý sám, zapomínáme.
Já i mí kolegové si uvědomujeme obrovskou zodpovědnost, která je s prací ve
vedení obce spojena. Při své práci se musíme vyvarovat zaváhání a svá rozhodnutí dovézt do konce. Všichni si velice vážíme důvěry, kterou jste nám vy
občané města Nového Sedla dali.
Do roku 2022, rovněž tak volebního roku, vstupuje zastupitelstvo města se
schváleným rozpočtem, který byl přijat v závěru loňského roku.
I já bych se ráda připojila k řadě těch, kteří Vám přejí hodně štěstí, zdraví,
úspěchů a spokojenosti v novém roce 2022. Myslím, že nejdůležitějším poselstvím tohoto roku – naším hlavním společným cílem – musí být prohloubení a
upevnění mezilidských vztahů a odvěkých nezničitelných hodnot, jako je radost, naděje, láska a víra.
Podporujme hodnoty, jako je úcta k životu, pravda a pokora k druhému a posilujme naši odvahu pomáhat lidem trpících samotou a nemocí. Nepodléhejme
dojmům, že nic nemůžeme změnit. Pěstujme víru ve vlastní síly, schopnosti a
talent našich občanů. Našim úkolem musí být dodat lidem nejen optimismu a
důvěru ve své možnosti, ale i hrdost na naši obec.
Závěrem děkuji Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce, na tom, aby se nám v ní dobře žilo. Děkuji
také všem ochotným a obětavým občanům, kteří jste v obtížných situacích
připraveni a ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je třeba.
Krásný a klidný rok 2022 Vám přeje Věra Baumanová, starostka města

Informace o svozu komunálního
odpadu
Vážení občané,
od 1. 1. 2022 budou Chodovské
technicko—ekologické služby,
s.r.o. svážet komunální odpad
následovně:
NOVÉ SEDLO a LOUČKY (vč.
Pískovce a Jal. Dvora) vždy v
PONDĚLÍ, CHRANIŠOV ve STŘEDU a v SVJ zůstane svoz tak, jak
bylo nastaveno.

„Největší příčina našeho
v místnosti.“ (Blaise Pascal)

Svoz bude prováděn 1x týdně.
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číslo 12

potichu

Pro ty, kteří jste mi nahlásili
změnu nebo chtěli jiný režim
svozu, tak tyto změny začnou
platit až 1. února 2022. Dle
zákona lze totiž provést registraci k místnímu poplatku až do
15. 1. 2022, poté bude evidence uzavřena a všechny změny
budou zaslány na CHOTES.
Děkuji všem za spolupráci a
trpělivost.
Klára Hányšová

Nová stavba na průmyslové zóně

ZŠ Nové Sedlo v okresních
kolech

Koncert Jiřího Zonygy a
Kláry Vojáčkové

Jízdní řád autobusové
linky

Zahájení ADVENTU a Štěpánská koleda
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INFORMACE Z RADNICE/SPOZ

Samostatné provozování vodárenské infrastruktury na Sokolovsku skrze
VLASTNÍ provozní společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

zavázala splácet tento úvěr s každoroční
národní legislativou,
splátkou 3 924 000,v maximální možné kvalitě, s minimálními
Kč po dobu 10 let.
náklady a s minimálním zatížením obyvatel
Na tuto splátku je potřeba každý rok vydělat platbou za

vodné a stočné. Přitom si Vlastník klade za cíl
Plnohodnotná hospodářská činnost provozní rozvíjet a zlepšovat VHI v regionu, tak aby její
provoz
společnosti započala od 1.1.2021.
Pro realizaci cíle samostatného provozování
Díky pomoci vlastnické společnosti Sokolov- byl samo financovatelný a dlouhodobě udrživodohospodářské infrastruktury na Sokolovská vodárenská s.r.o. v posunutí splatnosti telný.
sku došlo
platby pachtovného
STRATEGICKÝ CÍL 2
k založení nové provozní společnosti VODÁR(nájemného) o 1 měsíc a dobré ekonomické 
Zajistit provoz VHI takovým způsobem,
NA SOKOLOVSKO s.r.o., která na základě kupčinnosti provozní společnosti v průběhu roku
aby forma provozního modelu nemohla
ní smlouvy
2021 do data,
být do budoucna překážkou při žádání
odkoupila od společnosti VEOLIA a.s. část
finančních prostředků z národních
nemusela společnost VODÁRNA SOKOLOVpodniku bývalé Vodohospodářské společnosti
zdrojů či z dotací EU.
SKO s.r.o. čerpat finanční prostředky z před
Sokolov s.r.o. a
schváleného
STRATEGICKÝ CÍL 3
sice provoz Sokolov.
kontokorentního úvěru u KB ve výši 10 mil. 
Vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouTato koupě byla realizována pomocí bankov- Kč.
hodobě udržet solidární přístup k ceního úvěru od ČSOB a.s. ve výši 38 448 287,nám vodného stočného a udržet tak
STRATEGICKÝ CÍL 1
Kč, kdy společnost
regionální ceny.

Zajištěni poskytování služeb provozoVODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. se smluvně
vání vodovodů a kanalizací v souladu s

Informace Vodárna Sokolovsko
s.r.o.
Nejvýznamnější vlivy, které ovlivňují cenu vodného, stočného na Sokolovsku pro rok 2022:




dostatek finančních prostředků.

nárůst cen o 4-5 %


navýšení cen chemikálií a materiálu



elektřina, plyn, PHM, osobní náklady,
náklady na havarijní opravy


pachtovné, externí služby
surová voda – dopady navýšení ceny
fakturace pitné vody a odpadní vody
zmírněny snížením spotřeby při výrobě 
pitné vody a využitím levnější vody pod- Celkem předpoklad vstupů ceny V+S pro rok
zemní
2022:
pitná voda převzatá a odpadní voda

nárůst nákladů cca 6 mil.Kč
předaná – Vintířov, Jindřichovice,

odhad.výpadek tržeb cca 2,5 mil.Kč
Immogard, Nové Sedlo – odhadovaný

Pro rok 2022 dochází k navýšení jednosložkové ceny za vodné a stočné celkem o 4% proti
roku 2021, tzn., že cena V+S pro rok 2022
bude v jednosložkové formě 104,58 Kč včetně DPH.
Za dozorčí radu
Vodárna Sokolovsko s.r.o.
Ing. Věra Baumanová

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.
Váš dodavatel pitné vody společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.
Informace o nás naleznete na: www.vodasok.cz, telefon recepce: 352 304 123, Pohotovostní linka: 703 464 464, email: info@vodasok.cz

Životní jubilea
V měsíci lednu se dožívá významného životního výročí celkem 18 občanů
našeho města. 5 z nich nám dalo souhlas s uveřejněním svého jubilea
v Novosedelských listech. Tady jsou jejich jména:
01.01. Kadlec Jiří

17.01.

08.01. Roulichová Alžběta

20.01. Čapek Luděk

Na průmyslové zóně „vyrůstá“ skladovací hala firmy
CM TRANSPORT TACHOV, s. r. o.

Jirásková Zdeňka

23.01. Dvořáková Markéta
Všem uvedeným jubilantům do dalších let 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 i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková
Město Nové Sedlo

Foto: P. Varga
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Okresní kolo ve stolním tenisu

www.zs-mestonovesedlo.cz

Okresní kolo ve stolním tenisu již několik let pořádá naše škola. V Městském domě Meteor se
během dvou dní soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mladších
žáků. Vojtěch Piták, Denis Rubáš a Štěpán Klöcker vybojovali stříbrné medaile a postup do krajského kola, které se uskuteční až v dubnu. Vojtěch Piták vybojoval 2. místo také v kategorii jednotlivců. Na medaile, tentokrát bronzové, dosáhly také mladší žákyně ve složení Klára Deáková a
Viktorie Horváthová. V kategorii staršího žactva už se nám tolik nedařilo, děvčata ve složení Andrea Frolíková a Michaela Höflerová obsadila 4. místo a chlapci ve složení František Mikát, Jakub
Komárek a František Horvath 5. místo. Kromě soutěžících si poděkování zaslouží také vybraní
žáci naší školy v roli rozhodčích, kteří se postarali o hladký průběh turnaje.

Návštěva sběrného dvora v Novém Sedle
Dne 25.11.2021 proběhla již třetí schůzka
Ekotýmu v tomto školním roce

Foto: T. Pittel
vzdání inkasuje peníze), sklo (se odváží do
zdejší sklárny), ale také dřevo, bioodpad,
kovy, elektrospotřebiče. Asi největším překvapením bylo to, že lidé vozí do sběrného
dvora i smíšený odpad, protože tam, kde
bydlí, nemají popelnici. Výhodou odevzdání
odpadu ve sběrném dvoře je to, že se za
odpad nemusí nic platit.

Tentokrát jsme se byli podívat ve sběrném
dvoře v našem městě. Měli jsme možnost
zhlédnout průběh třídění odpadů, které obyChtěli bychom poděkovat paní Kiprové za to,
vatelé města vozí do sběrného dvora.
Byli jsme velmi překvapeni, kolik odpadů se že nás celým sběrným dvorem provedla a
dá třídit – samozřejmě se třídí plasty (malé a odpověděla nám na naše všetečné otázky.
velké), papír (za ten sběrný dvůr při ode-

www.zs-mestonovesedlo.cz

Okresní kole ve florbale
Dne 13. 12. 2021 proběhlo okresní kolo ve florbale v kategorii mladších žákyň.
Naše družstvo ve složení: Klára Deáková, Horváthová Viktorie, Kormuciková Martina, Míčová Anna, Rozsypalová Adéla, Šimicová Veronika, Vágnerová Bára, Kerekaničová Nikola a Machulková
Natálie se dostavilo s velkým nasazením, a hlavně pevným odhodláním, předvést co nejlepší výsledek. A to se jim i povedlo. Po bojích se ZŠ Křižíkova, Pionýrů a Běžecká si děvčata odváží velmi
pěkné 3. místo a na krku bronzovou medaili.
Děkuji za vzornou reprezentaci školy a bojovné nasazení.
I
N
F
O
R
M
U
J
E
www.mkns.cz



Měk Nové Sedlo

Ve dnech od 22. 11. 2021 do 02. 12.
2021 u nás proběhla praxe studentky
Střední školy Živnostenské, která byla
moc šikovná. Ukázali jsme jí knihovnu
v provozu a vše si vyzkoušela od výpůjček
knih po katalogizaci. Věříme, že se jí u
nás také líbilo.

www.zs-mestonovesedlo.cz

Všem našim
čtenářům přejeme do
nového roku
pevné zdraví, hodně
štěstí a mnoho
krásných knih.
Literární výročí v měsíci LEDNU:
130. výročí narození - JOHN RONALD REUEL TOLKIEN (* 3. 1. 1892 - † 2. 9. 1973),
anglický prozaik, lingvista a literární historik: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky; Společenstvo prstenu; Silmarillion; …
140. výročí narození - IVAN OLBRACHT (* 6. 1. 1882 - † 30. 12. 1952),
vl. jm. Kamil Zeman, český prozaik a publicista: Nikola Šuhaj loupežník; Golet v údolí;
Biblické příběhy; …
145. výročí narození - FRÁŇA ŠRÁMEK (* 19. 1. 1877 - † 1. 7. 1952),
básník, prozaik a dramatik: Stříbrný vítr; Měsíc nad řekou; Splav; …
160. výročí úmrtí - BOŽENA NĚMCOVÁ (* 4. 2. 1820 - † 21. 1. 1862),
česká prozaička a folkloristka: Babička; V zámku a podzámčí; Divá Bára; …
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170. výročí úmrtí - JÁN KOLLÁR (* 29. 7. 1793 - † 24. 1. 1852),
slovenský básník, sběratel lidové slovesnosti, estetik a jazykovědec: Slávy dcera; Zpěvánky; Domove líbezný; ….
20. výročí úmrtí - ASTRID LINDGRENOVÁ (*14. 11. 1907 - † 28. 1. 2002),
švédská spisovatelka, autorka knih pro děti: Děti z Bullerbynu; Pipi Dlouhá punčocha; Ronja, dcera loupežníka; …

Koncert Jiřího Zonygy a Kláry Vojáčkové
Dne 11. 12. 2021 se na sále kulturního
domu Meteor uskutečnil nádherný vánoční koncert Jiřího Zonygy a Kláry Vojáčkové.

Foto: K. Tetur

I přesto, že nás nebylo mnoho, kteří
přišli, tak si to užili. Děkujeme za krásné
tóny houslí, zvučného hlasu hlavního
hosta a nádherných písní z repertoáru V.
Mišíka, V. Rédla, vlastní tvorby, moravských, lidových a vánočních písní. Děkujeme také za obsluhu od Martina Pikrta a krásně nazdobený stromek od Jany Bálintové. Vytvořila se krásná vánoční domácí pohoda a my jsme si to všichni přítomní užili. Ing. V. Baumanová

Přinášíme vám nový jízdní řád autobusové linky Karlovy Vary - Nové Sedlo - Chodov, který je platný od 12.12.2021.

Město Nové Sedlo
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ŽIVOT V OBCI

Kraj na prahu změny, aneb co to
je, když se řekne transformace?

pomoci se vzdělávat v nových oborech, přilákat mladé odborníky a vytvořit podmínky pro
aktivní a spokojený život jejich rodin.

Určitě už jste to také zaslechli – Karlovarský
kraj prochází transformací, řeší útlum těžby,
bude přecházet na klimaticky neutrální ekonomiku…jaké změny to pro nás všechny znamená, postupně nastíníme v seriálu, který si
budete moci přečíst každý měsíc na stránkách Krajských listů.

Pro budoucí čerpání evropských peněz musel
kraj shromáždit strategické projekty, které
splňovaly kritéria metodiky příslušných ministerstev a Evropské unie. Z celkem 46 projektů vybrali externí odborníci - hodnotitelé - 11
strategických projektů. Hodnotitelé projektů
byli anonymní z důvodů jejich ochrany, úplně
stejně jako u jiných operačních programů.
Vyloučil se tím tlak ze strany především předkladatelů projektů. Vybrané projekty předložil
kraj, firmy, regionální instituce a další. Schválilo je nezávislé uskupení územních aktérů
z regionu, například starostové, členové krajské tripartity nebo hospodářské komory. Mezi projekty jsou záměry využití oblastí po těžbě, modernizace škol či zřízení inkubátoru
pro nově vznikající firmy.

Trocha historie
V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se
Karlovarský kraj zařadí mezi tzv. strukturálně
postižené regiony, ve kterých se dlouho těžilo
především hnědé uhlí. Kromě Karlovarského
jsou mezi těmito kraji další dva – Ústecký a
Moravskoslezský. Kvůli postižení těžbou a
nižší životní úrovní oproti jiným regionům se
rozhodlo o tom, že tyto regiony potřebují
přednostní pozornost ze strany státu i Evropské komise. Proto EU také vyčlenila významnou finanční pomoc určenou pro české strukturálně postižené kraje, i pro další desítky
regionů v okolních unijních zemích.
Transformace – o co jde?
Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou, přechodem od uhlí jako hlavního
energetického zdroje k novým zdrojům energie, které méně zatěžují životní prostředí.
Útlum těžby na Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost nabídnout lidem jiné uplatnění. Transformace se ale netýká jen odklonu
od uhlí, zaměřuje se na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. V jejím
rámci se řeší i zaostalost kraje v oblasti vědy,
výzkumu, inovací. Aby se kraj mohl přetvářet,
potřebuje výraznou finanční podporu, ale
také zásobu strategických projektů, které
proměně pomohou. Z EU pro to bude moci
v příštím roce na jednotlivé projekty čerpat
peníze z Fondu spravedlivé transformace ve
výši 6, 3 miliard korun. K dispozici budou ale
peníze i v dalších programech.
Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje:
Kromě klimatické neutrality, přechodu na
nové zdroje energie, je klíčový vznik nových
pracovních míst především pro pracovníky
z provozů těžby, které se budou utlumovat.
Dál je to také rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj
vysokého školství, inovativní přístup ve firmách, proměna image kraje. Chceme lidem
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Petr Kulhánek:
Kraj má být především nositelem projektů,
které vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup
investičních záměrů šetrných k životnímu
prostředí. Projektů, které poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským subjektům
a obcím k uskutečnění jejich záměrů.
V současnosti má kraj připravený Plán spravedlivé transformace, základní dokument,
jehož vznik je podmínkou pro čerpání evropských peněz. Zařadil do něj všech 11 vybraných strategických projektů. Plánem se bude
zabývat vláda a následně Evropská komise.
Poté Ministerstvo životního prostředí ČR vypíše Operační program Spravedlivá transformace (OP ST), v rámci něhož budou projekty
moci získat finance na svou podporu.
Vojtěch Franta:
Patříme mezi nejmenší kraje a transformace
je pro nás cestou k ekonomické a společenské prosperitě, k přechodu na klimaticky
neutrální ekonomiku. To jsou také hlavní
priority Plánu spravedlivé transformace, který máme v Karlovarském kraji připravený ke
schválení vládou. Náš kraj může být regionem příležitostí, kde je každý vítán, prosperujícím a přívětivým místem k životu.
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možné čerpat z jiných programů, které budou
postupně vyhlašovány. O peníze budou moci
žádat města, obce či podniky.

Slovníček pojmů
Fond pro spravedlivou transformaci:
Nový fond Evropské unie určený pro tři české
uhelné regiony, tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, které si rozdělí v následujících letech cca 41 miliard korun. Jeho
hlavním smyslem je podpořit území, která se
z důvodu útlumu těžby a procesu přechodu
na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají
se závažnými sociálními a hospodářskými
problémy.
Operační program Spravedlivá transformace:
Je to zcela nový program Ministerstva životního prostředí v období 2021–2027 zaměřený
na řešení negativních dopadů odklonu od
uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České
republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Z tohoto
programu budou moci čerpat finance předkladatelé strategických projektů zahrnutých
do Plánu spravedlivé územní transformace.
Plán musí ještě schválit vláda a Evropská
komise.
Plán spravedlivé územní transformace:
Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány
vlastní Plány spravedlivé územní transformace, které zahrnují mimo jiné popis stávajícího
stavu kraje, vizi rozvoje do roku 2050 a hlavně přehled vybraných strategických projektů.
Státní Plán spravedlivé územní transformace
shrne aktivity z těchto krajů, bude jej schvalovat Vláda ČR a Evropská komise.
Více
informací
v Karlovarském kraji:
https://www.rskkvk.cz/

O prostředky z EU se budou dále ucházet i
projekty střední velikosti za desítky milionů
korun a malé projekty. Peníze na ně bude
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KULTURA A ŽIVOT V OBCI

fám si říci, že jsme se s tím, hlavně s našimi
dětmi z MŠ a ZŠ Nové Sedlo, poprali docela
obstojně. Na poslední chvíli nám svou účast
Je nás mnoho, kteří se na tuto akci každý rok potvrdil i Mikuláš s čertem, kteří měli pro děti
velmi těší. Nasát sváteční atmosféru plnými připravenou odměnu.
doušky, užít si vystoupení našich nejmenších a Stejný případ připadl i na velmi oblíbenou Štěspolečně se se svařákem a pečenými kaštany v pánskou koledu, která se vždy odehrává 26.
ruce sejít u prvního rozsvícení vánočního stro- prosince v našem místním kostele. Opět jsme
mu. Opět nám to bohužel vývoj „kovidové“ situa- byli na tuto situaci pohotově připraveni. Vystouce a hlavně vládní opatření nedovolily. Nebo pení účinkujících se pro vás připravovalo po
spíše, nebylo možné tuto akci uskutečnit tak, uzávěrce těchto lednových Novosedelských
jak jsme všichni zvyklí. My jsme ale nelenili a listů.
začali jsme rychle přemýšlet o náhradním plánu O náhradních plánech nebylo časově možné
v podobě opětovného online přenosu. Tentokrát informovat vás v Novosedelských listech, a tak
ale i s účastí dětí z MŠ a ZŠ našeho města. Moc nám posloužily naše informační kanály - všedobře si uvědomujeme, že příprava účinkujících mocný Facebook - Nové Sedlo lidem a webové
představuje nejeden týden práce, a tak jsme tu stránky města - www.mestonovesedlo.cz.
jejích píli a nadšení chtěli přenést i na vás občaPřipomenout si jak Zahájení ADVENTU 2021
ny. Dokonce se nám to povedlo i skrze náš místprobíhalo, můžete na výše uvedených kanálech
ní rozhlas. Náhradní plán se uskutečnil a troua také přímo na Youtube (https://youtu.be/

Zahájení ADVENTU 2021 proběhlo opět online

IGA6RGioVNU).
Štěpánská koleda pro vás bude rovněž připravena na stejných místech. Doplňovat je bude web
ZŠ - https://www.zs-mestonovesedlo.cz/.
Všichni pevně věříme, že se již tyto situace opakovat příští rok nebudou a my se všichni budeme moci sejít při těchto oblíbených akcích. Zároveň patří poděkování všem, kteří se na tvorbě
podíleli.
Za organizační tým Tomáš Pittel

První dojmy z online
přenosu :-)

Rozdávání radosti
Nastal předvánoční čas a s ním nejsou spojené pouze dárky pod stromečkem, ale především rozdávání radosti. Naše škola
tuto radost prostřednictvím krásných přáníček a
písní na videu předala v pátek do
domova pro seniory
- Oáza klidu, Loučky.
Věříme, že rozzáříme nejeden úsměv.
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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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