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ZDARMA

Redakční rada mění datum uzávěrky příspěvků Novosedelských listů, která je nově k 15. dni v měsíci.

Slovo starostky města
Vážení občané,
nastává čas letních měsíců a snad již „povolených“ dovolených. Přeji si, abyste tento letní čas využili k načerpání tolik
potřebných sil, které nám chybí za uplynulé těžké období.
Chtěla bych znova poděkovat všem, kteří se snažili opatření
dodržovat. Některá nebyla logická, mohli jsme si myslet
cokoliv, ale nařízení platí pro každého. Probíhá již na plné
obrátky vakcinace našich občanů a myslím si, že to je jediná
cesta z této nelehké doby se dostat. Děkuji i MUDr. Balounovi, který se podílí i mimo jiné na očkování v městském očkovacím centru v budově Infocentra v Chodově. Protože
s každým dalším naočkovaným našim občanem jsme blíž
k normálnímu životu, jak jsme byli zvyklí.
Bohužel se mezi námi objevují i jedinci, kteří si vůbec neuvědomují závažnost této, již více než roční mimořádné situace
jak pro občany, tak i pro vedení města, a neustále svými výpady špiní vše, co se podařilo a ještě podaří uskutečnit a
naplnit naše vize o rozvoji města.
Přesto Vám všem přeji, abyste byli šťastní, zdraví a užívali si
svého života plnými doušky a radovali se z maličkostí, které
nám přinášejí každé dny.
Krásné letní dny.

Ing. Věra Baumanová, starostka města
Foto: P. Varga

HAVÁRIE HORKOVODU na průmyslové zóně
Vážení občané,
informuji Vás ohledně havárie na
průmyslové zóně. Mylně jste byli
informováni v listech p. Zelenky
ohledně této události. Město Nové
Sedlo, potažmo obyvatelé města,
nemají žádné náklady se vzniklou
situací.

Na dotaz jednatele společnosti Teplárenská NS s.r.o. pana
Dušana Matouška, cituji jeho slova: „Havárie horkovodu
v průmyslové zóně Nové Sedlo, respektive zvýšené náklady na
dodávku tepla do Nového Sedla prostřednictvím netěsného
horkovodu, nejsou v žádném případě náklady, které by měli
být, jak je zcela mylně prezentováno některými lidmi, přenesené na konečné spotřebitele tepla. Tyto náklady jdou na vrub
distributora tepla z teplárny ve Vřesové, kterým je skupina
SUAS“.
Teplárenská NS, s.r.o., která je místním distributorem tepla ve
městě Nové Sedlo, udržuje dlouhodobě stabilní cenu tepla (ve
výši 560 Kč/GJ včetně DPH), která je jednou z nejnižších cen
v okolí. Tato cena je neměnná i pro rok 2021 a samozřejmě
na ní nemá vliv jakýkoliv únik v průmyslové zóně (i do budoucna).
Pro srovnání ceny tepla v okolí (zdroj ERU):
Chodov - 623,70 Kč/GJ

Sokolov - 611,60 Kč/GJ

Nová Role - 577,61 Kč/GJ

Karlovy Vary - 618,25 Kč/GJ

Loket - 495,- Kč/GJ

Královské Poříčí - 680,46 Kč/GJ

Ing. Věra Baumanová, starostka města
Dušan Matoušek, jednatel Teplárenské NS, s.r.o.

Mikroregion - východ - vzájemná spolupráce

V pátek 7. 5. 2021 jsme uctili památku obětem II. světové
války, a to jak u památníku v Masarykově ulici, tak i na Městském hřbitově v Novém Sedle. Čest jejich památce!

Město Nové Sedlo je součástí Mikroregionu – východ, kterému nyní předsedá místostarosta města
Sokolova, pan Bc. Jan Picka a manažerem svazku
je Mgr. Daniel Tomín. Tito představitelé svazku
iniciovali schůzku se zástupci společnosti Sokolovská uhelná, kde
diskutovali o připravených projektech a shodli se na tom, že projekt „teplofikace“ může být v oblasti konzultace, prvním projevem
vzájemné spolupráce. Dalším tématem by mohla být možnost, že
by se Sokolovská uhelná mohla stát oficiálním partnerem našeho
svazku a mohla by se podílet na realizaci některých našich záměrů.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Regulační odchyt koček v zahrádkářské kolonii „Anna“
Ve dnech od 12.4.do 26.4.2021 probíhal v zahrádkářské kolonii „Anna“ odchyt a následná kastrace
toulavých koček. Podařilo se ve spolupráci s Městskou policií Nové Sedlo, paní Bálintovou, panem
Prokešem a paní Poulovou odchytit celkem 16 toulavých koček. 4 kastrované starší kočky byly vráceny zpět do jejich přirozeného prostředí. Ostatní zůstaly v útulku k adopci a po karanténě a socializaci
najdou nový domov.
S panem Petrem Prokešem, který provozuje „Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata“ máme
letitou smlouvu a paní Veronikou Poulovou, která vede Bruníkův kočičí spolek Bezblešek,z.s., máme
rovněž uzavřenou smlouvu.
Dále víme o dalších kočkách, kde jsme na osobní schůzce zainteresovaných stran, projednali další postupy o odchytu a domluvili
krmné místo pro zpět vypuštěné a nově zatoulané kočky.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Cyklostezka Chodov- Nové
Sedlo – Loket

Výběrové řízení „Revitalizace Malá Anna“
– otevírání obálek

Co se týká projektu a realizace
„Cyklostezka Chodov - Nové Sedlo – Loket“, doufáme, že se v příštím roce začne
realizovat. Jsme před vydáním stavebního
povolení. V letošním roce se pravděpodobně uskuteční výběrové řízení na zhotovitele stavby. Peníze na tuto stavbu jsou
alokovány z fondu v Bruselu, ze kterého se tato stavba bude
financovat.

Ode dne 13.5.2021 probíhá
Ministerstvem financí otevírání obálek na zhotovitele
stavby na revitalizaci Malé
Anny, kdy se do výběrového
řízení přihlásily 4 firmy. Vítěznou firmu budeme znát v letních
měsících a mohla by koncem léta začít tuto stavbu realizovat.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Nové Sedlo s.r.o. - provedené opravy na domě Sklářská 489 - 492 v roce 2020
V roce 2020 se uskutečnily opravy v domě společnosti Nové Sedlo s.r.o. v celkové hodnotě cca 600.000,-Kč.
Z toho nejdůležitější byly:
•
celá nová schodišťová elektroinstalace ve všech vchodech v celkové výši cca 230.000,- Kč,
•

opravy, štuky, nátěry a malby ve všech vchodech v celkové hodnotě cca 116.000,- Kč,

•

montáž nových bytových vodoměrů v počtu 88 ks v hodnotě 68.000,- Kč,

•

montáž domovních zvonků v hodnotě cca 120.000,- Kč

•

revize kotle a výměna čerpadla v hodnotě cca 24.000,- Kč

•
drobné opravy v bytech, sanitární zařízení, výměny v hodnotě cca 55.000,- Kč, aj.
V tomto trendu se pokračuje i v letošním roce. Do současné doby se vyčerpala a proplatila částka
v hodnotě cca 100.000,- Kč.
S projektantem Ing. Ledvinou připravujeme projektovou dokumentaci včetně všech povolení a stavebního povolení na
„Revitalizaci panelového domu Sklářská 489 - 492“, o kterém vás budu informovat v příštím čísle našeho měsíčníku.
Ing. Věra Baumanová, jednatelka Nové Sedlo s.r.o.

Úpravna vody Stříbrná
(pokračování)
Zdrojem surové vody pro výrobu
pitné vody je stávající studna a nově
vybudovaná vrtaná studna. Úprava
nového
zdroje
pitné
vody
s napojením na vodovodní systém obce spočívá ve snížení
hodnoty železa a manganu z podzemní vody pod hranicí limitovaného maxima.
Technologická úprava podzemní vody zahrnuje její předúpravu
formou dávkování chlorového roztoku. Provozovaná alkalizace
vodným roztokem hydroxidu sodného upraví hodnotu pH
v rozsahu 6,5-6,8. Uvedený rozsah zabrání nežádoucím reakcím s tvorbou koloidních sraženin, které se vytváří při pH
Město Nové Sedlo

vyšším než hodnota 6,8 (v případě
železa). Následuje filtrace předupravené vody dvěma technologickými
komplety s náplní Greensand+. Regenerace filtračních náplní je zabezpečena formou protiproudého praní čistou vodou obohacenou chlorovými
ionty z akumulační jímky příslušnou
čerpací technikou.
Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné
vody garantuje bezchlorová technologie na principu UV záření.
Nutné technologické doplnění představuje dávkování chlorového roztoku v pravidelných předepsaných intervalech.
Ing. Věra Baumanová, za obce a města předseda dozorčí rady
Vodárna Sokolovsko s.r.o.
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA - ANKETA
Vážení občané Nového Sedla,
jak jistě víte, v měsíci březnu tohoto roku město Nové Sedlo uspořádalo anonymní anketu mezi vámi,
občany města o tom, jak jste spokojeni s životem v Novém Sedle, co byste rádi změnili, a jak si představuje jeho další rozvoj. Názory občanů by měly být pro vedení města inspirací na co se zaměřit, co
vylepšit a jakým směrem dále pokračovat, aby se nám v našem krásném městě příjemně společně
žilo. Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili a přispěli svými nápady. Také děkujeme agentuře ABRI za
spolupráci na zpracování celého dotazníku.
Dne 19.5.2021 proběhlo 1. veřejné projednání k přípravě Strategického plánu rozvoje města, kde
jsme se s touto anketou seznámili. Diskuse probíhala ve spolupráci s vedením města a přítomnou veřejností. Druhé kolo projednání k přípravě Strategického plánu je naplánováno na 2.6.2021 a opět se těším na účast z řad veřejnosti.
Nyní k samotné anketě. Anketa byla k dispozici v papírové i elektronické formě a vyplnilo ji celkem 114 občanů, z toho 55 %
žen a 45 % mužů. Věkově se nejvíce zapojili lidé ve středním věku, tedy kategorie 31 – 45 (34%) a 46 – 60 (24,8%). Nemalé
množství odpovědí však přišlo také od seniorů (21,2%) a respondentů mladších 30 let (17,7%). O délce pobytu ve městě - od
narození vyplnilo 49,1% respondentů a 50,9% občanů, kteří se do Nového Sedla přistěhovali. Co se týče místa bydliště, nejvíce
odpovídajících (76,1% %) respondentů žije na sídlišti a ve staré části města, v Loučkách 21,2% a v Chranišově 2,7% odpovídajících. Mohli jste vyplnit více odpovědí z nabízených možnosti, tudíž součet odpovědí není 100 %. Procenta jsou pro přehlednost
zaokrouhlena na jednotky. Také jste mohli napsat svou textovou vlastní odpověď, což velká část z Vás udělala a my to oceňujeme, protože odpovědi byly často velmi výstižné.
Rádi bychom představili konkrétní výsledky ankety. Protože je zpracování obsáhlejší, je možno se s výsledky seznámit na webu
města. Nutno dodat, že volné odpovědi respondentů jsou ponechány ve formě tak, jak byly zaznamenány online nástrojem. Odpovědi neprošly jazykovými korekturami.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Odpadový zákon
(pokračování)
Dne 28.4.2021 se sešli zastupitelé na pracovním zasedání Zastupitelstva města ohledně Odpadového zákona a nastavení obecního systému odpadového hospodářství, které bude platit od 1.1.2022.
Kam s ním? ptají se všichni starostové při pohledu na odpad v běžných popelnicích. Nová legislativa zásadně změnila systém
nakládání s odpady. Novinkou je zejména povinnost vytřídit a recyklovat většinu odpadu. V současné době se k recyklaci vytřídí
40% komunálního odpadu, v roce 2025 to bude muset být 55% a v roce 2035 dokonce 65%.
Obce dosud volily skládkování, protože to pro ně bylo nejlevnější. Teď se to naopak prodraží. Poplatek z 500,- Kč/tunu v roce 2021 stoupl na 800,- Kč/tunu a
nadále poroste. V roce 2029 se má vyšplhat na 1.850,- Kč/tunu.
Obce a města musí v současné době nastavit na co největší třídění. Když se to
nesplní, zaplatí se nejen velké poplatky za skládkování, ale hrozí i sankce od
kontrolních orgánů. problém je ten, že k recyklaci není vhodný veškerý odpad.
Velké plus pro naše město je, že máme dobře vybudovanou síť barevných kontejnerů a třídíme své odpady.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Životní jubilea
V měsíci červnu se dožívá významného životního jubilea celkem 13 občanů našeho města, 6 z nich
nám dalo souhlas s uveřejněním jubilea v Novosedelských listech. Zde jsou jejich jména:
05.06.

Brízgala Martin

08.06.

Kovačik Miroslav
Šíma Antonín
Petr Jungmann

21.06.

Smolek Jindřich

27.06.

Hausteinová Anna

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
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Webové stránky města dostaly novou tvář
V uplynulých dnech jsme společně s firmou Galileo Corporation s.r.o. intenzivně pracovali na vytvoření
nových webových stránek města. Naše snaha nebyla zaměřena jen na větší přehlednost, ale také na efektivitu a estetiku stránek s novějšími modernějšími prvky. Věříme, že tato snaha nebyla zbytečná a tyto
moderní webové stránky budou fungovat ku prospěchu všem návštěvníkům.
S touto rozsáhlou proměnou jsme se také rozhodli o kompletní úpravu úřední desky, která byla nyní plně
začleněna do struktury tohoto webu. Provázanost totiž vede k větší uživatelské spokojenosti a lepší informovanosti občanů skrze mobilní aplikaci „V OBRAZE“. Nejenže již občané do svých mobilních telefonů
dostávají zprávy o aktuálních informacích a plánovaných akcích, ale nyní budou součástí také oznámení o
nově zveřejněných dokumentech na úřední desce. Neutečou vám tak žádné nově zveřejněné dokumenty
např. záměry pronájmů, prodejů, usnesení z Rady a Zastupitelstva města nebo v neposlední řadě dokumenty ohledně hospodaření města. Za tento počin jsme velmi rádi a doufáme, že se tato funkce setká s
pozitivními ohlasy.
Každému, kdo si ještě aplikaci V obraze nestáhl, doporučujeme, ať to určitě udělá.
Nové webové stránky pro vás připravili: firma Galileo Corporation s.r.o., Mgr. Tomáš Pittel, Milan Pešák a
Pavel Varga.

Ukázka webových stránek a výčet přítomných modulů, které jsou fakticky níže na
webových stránkách města.

Večerníčkova stezka
V dubnu probíhal na naší škole kvůli epidemiologické situaci
elektronický zápis budoucích prvňáků. Aby věděli, že se na ně
všichni moc těšíme, připravili pro ně žáci čtvrté a páté třídy
Večerníčkovu stezku kolem Velké Anny. Děti z MŠ, ale i první a
druhá třída ZŠ si ji společně s paní učitelkami prošly, hádaly
pohádkové bytosti a také si trochu zacvičily.
Na závěr stezky si děti nakreslily svou nejoblíbenější pohádkovou postavu.
Dle fotek a slov paní ředitelky MŠ se stezka všem líbila.
Mgr. Lenka Chmeliczek, Mgr. Lenka Žišková

Město Nové Sedlo
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Nové webové stránky naší knihovny
Snažíme se pro vás knihovnu stále modernizovat, a tak jsme od března pracovali na vývoji nových webových stránek.
Dne 3. a 11. 5. jsme prošli školením. Naučili jsme se, jak se stránkami pracovat a udržovat je pro vás stále aktuální. Mnozí z vás jistě ocení možnost přihlášení i přes chytré mobilní telefony. Stránky jsou propojeny s webem Město Nové Sedlo. Jejich profesionální
zpracování a nový vzhled určitě přispějí ke snadnější orientaci v tomto prostředí.

Literární výročí v měsíci ČERVNU:
125. výročí narození - FEDERICO GARCÍA LORCA (*5. 6.
1896 - † popraven 19. 8. 1936), španělský básník a dramatik: Cikánské romance
75. výročí úmrtí - KAREL TOMAN (*25. 2. 1877 - † 12. 6.
1946), vl. jm. Antonín Bernášek, český básník, novinář a
překladatel z francouzštiny: Sluneční hodiny, Verše pro tajnou chvilku, ...
85. výročí úmrtí - MAXIM GORKIJ (*28. 3. 1868 - † 18. 6.
1936), vl. jm. Alexej Maximovič Peškov, ruský spisovatel,
dramatik, básník a revolucionář, je považován za průkopníka socialistického realismu: Matka, Na dně, ...

Bazar vyřazených knih
Akce proběhne od 1.6.2021 do
11.6.2021.
Výtěžek věnujeme psímu útulku Bety v Ostrově nad Ohří.
Cena knihy je minimálně 5,- Kč, ale
je pouze na vás, kolik přispějete.
Těšíme se na vaši návštěvu.

205. výročí narození - CHARLOTTE BRONTËOVÁ (*21. 6.
1816 - † 31. 3. 1855), anglická prozaička, třetí nejstarší z
pěti sester, představitelka anglického romantismu: Jana
Eyrová, Hledání štěstí, ...
130. výročí narození - VLADISLAV VANČURA (*23. 6. 1891 † popraven 1. 6. 1942), český spisovatel, dramatik a filmový režisér, původním povoláním lékař: Rozmarné léto, Markéta Lazarová, Kubula a Kuba Kubikula, ...

65. výročí úmrtí - EDUARD ŠTORCH (*10. 4. 1878 - † 25. 6.
1956), český pedagog, spisovatel a archeolog. Proslavil se
povídkami: Lovci mamutů, Osada Havranů, ...

V měsíci srpnu jsme si pro Vás připravili příměstský tábor pro děti. V plánu toho je opravdu mnoho, tak
neváhejte a v případě zájmu volejte na tel. 352 358 130, nebo
pište na e-mail knihovnadospele@mkns.cz. Podmínkou je registrovaný čtenář. Počet dětí je omezen.
Více informací se dozvíte v následujících listech či na Facebooku knihovny nebo města.
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ŽIVOT V OBCI

registrace.mzcr.cz/ Prostřednictvím systému si lidé mohou rezervovat termín a místo
provedení očkování. „Samotný proces očkování od příchodu do očkovacího centra
až po odchod domů probíhá ve všech naNa očkování proti COVID-19 se od půlnoci šich očkovacích centrech hladce a bez proz neděle na pondělí 17. května
blémů, zájemci o vakcinaci se nemají čeho
2021 mohou nově registrovat v rámci cen- obávat. V očkování pokračuje i většina
trálního rezervačního systému občané star- praktických lékařů v kraji. Díky tomu máme
ší 40 let. Připojí se tak ke skupinám obyva- v regionu k dnešnímu dni už více než
tel 80+, 70+, 65+, 60+, 55+, 50+ a 45+,
110 tisíc podaných vakcín,“ uvedl hejtman
dále ke zdravotníkům, chronicky nemocPetr Kulhánek.
ným pacientům, pracovníkům kritické infrastruktury, sociálních služeb, k vyučujícím Karlovarský kraj pomáhá v registraci
z vysokých škol a lidem pečujícím o blízkou na očkování lidem, kteří ne vždy mají přístup k internetu a potřebnou uživatelskou
osobu.
zkušenost. I nadále proto nabízí bezplatnou
Registrace v centrálním rezervačním systé- asistenční linku pro telefonickou pomoc
mu bude pro zájemce o očkování starší
s touto registrací. Asistenční linka má tele40 let opět přístupná na internetové strán- fonní číslo 800 600 444 a v provozu je
ce: https://
od pondělí do neděle (včetně svátků) od 9

Od pondělí 17. května
2021 se mohou na očkování
registrovat lidé starší 40 let
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do 15 hodin. Volat je ale také možné státní
linku 1221.
Přesný postup registrace na očkování najdou zájemci na COVID PORTÁLU MV ČR:
https://covid.gov.cz/situace/registrace-naockovani/postup-registrace-rezervace
Adresy očkovacích center v Karlovarském
kraji jsou k dispozici na krajské internetové
stránce k očkování:
https://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/
Stranky/ockovani_kvk.aspx
O možnosti očkování se lidé mohou ale
také informovat u svého praktického lékaře, pokud se do vakcinace zapojil.
Je možné, že se v následujících dnech rezervační systém spustí pro další věkové
kategorie. Sledujte aktuální informace z
dostupných médií.
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Cyklokartu si (3 ks)
mohou občané
NS půjčit zdarma
Tel: 731 656 280

Město Nové Sedlo

Novosedelské listy

Tip na výlet: Seeberg –
pohádkový hrad
v malebné krajině
Hrad jako z pohádky se před vámi objeví
v místě, kde byste ho možná nečekali.
Pokud pojedete z Františkových Lázní do
Aše, odbočku do obce Poustka možná
minete bez povšimnutí. Připravíte se tak o
jedinečnou možnost navštívit zrekonstruovaný a udržovaný hrad Seeberg, který se
na skalním ostrohu nad Slatinným potokem vypíná už od konce 12. století. Je
jedním z nejstarších hradů na Chebsku a
patří mezi tzv. ministeriální hrady.
Bohatá historie hradu neprávem zůstává
ve stínu známějších památek západní
části Čech. V zástavní listině Ludvíka Bavora ze 4. října 1322 se dočteme: „ My,
Ludvík, římský král, oznamujeme, že za
prospěšnou a čestnou službu, kterou nám
a říši náš milý vévoda a švagr Jan, král
český a polský učinil v bitvě u Mildorfu
proti našim a Říše nepřátelům, mu zastavujeme Cheb: město a zemi s pevnostmi
Hohenberg,
Seeberg,
Kiensberg
s veškerými právy…“
Rozkvět panství trval až do třicetileté války, kdy Švédové hrad v roce 1648 vypálili.
Vít Dětřich ze Steinheimu sice hrad znovu
vybudoval, ale po jeho smrti hrad připadá
České koruně a nakonec v roce 1703 ho
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TIP NA VÝLET/SOUTĚŽ
kupuje město Cheb. Končí tak samostatná
existence panství hradu Seeberg. Stavebně je hrad velice různorodý od severního
románského paláce a hradeb, přes gotické
předhradí
a obvodové zdi stodoly a čeledníku a gotický palác na jižní straně ostrohu po renesanční průčelí paláce a parkán. Najdeme
zde také výraznou stopu barokní především v předhradí, kde stojí barokní stodola
a čeledník.
Od roku 1986 je hrad ve správě Františkových Lázní a prošel generální rekonstrukcí.
Od roku 1990 je hrad znovu přístupný
veřejnosti, o jeho provoz, úpravy a expozice pečuje Městské muzeum Františkovy
Lázně. V nejstarší části hradu je původní
černá kuchyně a rytířský sál, který je největší místností na hradě, v hradním paláci
se nachází expozice slohového vývoje interiérů 19. století - empír, novorenesance,
novorokoko a biedermaier. V předhradí je
zřízena expozice lidového stavitelství skanzenového typu, představující život venkovského obyvatelstva na Chebsku v 19. století. Ve stodole a kolně je zemědělské
nářadí, nábytek a vybavení venkovských
domácností našich praprababiček, které
ani do dnešních dnů neztratilo svoje kouzlo. Věžová sýpka slouží jako letní výstavní
prostor regionálním výtvarníkům.
Malebné údolí Slatinného potoka jen dokresluje romantickou podobu hradu.
K procházce je možno využít dva okruhy

upravené stezky o délce 800 a 1800 metrů v nenáročném terénu. Je zde kaplička
u studánky z roku 1712, husarský kříž
z období sedmileté války a po starém mostě přes Slatinný potok ve výšce 20 metrů
je možné přejít od kostela Sv. Wolfganga
z roku
1470
zpět
na parkoviště, které je hned před hradem.
Kostel měl vždy pro hrad velký význam,
nyní je v majetku obce, která se snaží o
jeho obnovu a důstojné využití.
Rozmanitá okolní krajina s rybníky, lesy a
loukami ve spojení s okolními vesnicemi
láká k rozjímání a navozuje atmosféru
zašlých časů. Ve vesnicích naleznete typické
hrázděné
domy
i hospodářská stavení, např. v Táborské,
Polné nebo v Poustce, kde je hrázděný
statek s historickým holubníkem. Spolek
Seeberg sdružuje místní chovatele a díky
nim se u nás můžete projet na koních,
pozorovat stáda ovcí kamerunských nebo
lamy alpaky.
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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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