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Slovo starostky města
Vážení občané, milí přátelé,
poslední listopadová neděle se nám blíží, a s tím i advent a vánoční čas.
Advent je období čtyř nedělí před vánočními svátky, přesněji před
25. prosincem. Jedná se o pohyblivý svátek, takže každý rok
připadne na jinou dobu. Letošní termín adventu je od 28. listopadu do 19. prosince.
V minulosti se lidé celé čtyři týdny postili, nesměly se konat svatby a žádné velkolepé oslavy a hodování. Věřící si v tuto dobu
připomínají dva příchody Ježíše Krista. První připomínkou je Poslední soud a druhou je narození Ježíše Krista.
Ať jste věřící nebo ne, význam adventu by měl mít vždy duchovní
ráz. Někdo si v něm najde chvíle zpomalení a klidu, někdo jej
stráví pečením a dalšími přípravami na nejkrásnější svátky
v roce a někdo jej bude věnovat rodině. Ten, kdo věří v Boha,
bude vzpomínat na nelehkou cestu Ježíše Krista.
Tradiční pojetí adventních nedělí je však vždy spojeno
s adventním věncem se čtyřmi svíčkami, kdy právě každá z nich
se zapaluje na jednu adventní neděli. Hlavně pro děti, ale i pro
dospělé, je pak tradice adventních kalendářů s okénky.
Tímto úvodem Vám přeji krásný adventní čas, mnoho zdraví a
radostných chvil s vašimi blízkými, rodinou a přáteli.
„Většina lidí je tak šťastná, jak se rozhodla být.“ (Abraham Lincoln)
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Úspěšné hospodaření města
Ve dnech 6. a 7. října byl proveden audit hospodaření našeho
města. Důkladnou kontrolu provedl, tak jako každý rok, kontrolní
tým odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Na základě provedení detailní kontroly všech
finančních a úředních dokladů bylo konstatováno, že vše je
v naprostém pořádku a protokolárně vysloveno, že „při dílčím
přezkoumání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“, což je z hlediska provedené kontroly
nejvyšší možné uznání naší činnosti. Při plnění náročných
oprav a plánovaných investic můžeme navíc konstatovat, že
účty městské pokladny se k dnešnímu dni navýšily o více než
11 mil. Kč. Jsem rád, že můžeme v blížícím se závěru roku
takovéto výsledky předložit občanům města.
Ing. Karel Tetur – tajemník Městského úřadu

Setkání starostů se senátorem Ing. Miroslavem Balatkou
Dne 21.9.2021 se uskutečnilo setkání starostů se senátorem
senátního obvodu č. 2 Ing. Miroslavem Balatkou. Na tomto
setkání jsme společně projednávali body jako „Bezpečnost
v obcích a spolupráce s Policií ČR s plk. Mgr. Petrem Macháčkem, dále téma „Odpadové hospodářství“ s vedoucí odboru
ŽP KÚ Karlovarského kraje Ing. Martincovou.
Úvodní slovo pana senátora, že s námi probere události uplynulého období, které se udály nejen v Senátu, v našem kraji,
ale i změny a problémy v obcích se událo. Měli jsme jednání
téměř celý den, ale přesto vzniklo mnoho otázek a nejasností.
Stavební zákon, Horní zákon a přerozdělení poplatků za vytěžený nerost, kohezní politika ČR, činnost podvýboru pro regiony v transformaci, atd.. Rovněž narůstal pocit přítomných starostů, že stát přenáší stále více starostí a nevyřešených otázek na obce a města, aby se „ s tím poprali sami“.
Ing. Věra Baumanová, starostka města
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Kolik stojí obecní odpady?

54%), dále na sběr a svoz
tříděného odpadu (24%).

Chtěla bych Vás seznámit v dalším pokračování na téma
„Odpady“ i v případě odpadového hospodářství celé republiky.
Podívat se na to v globálu. Mezi jednotlivými kraji jsou značné
rozdíly. Náklady obcí na odpadové hospodářství zjišťuje každoročně dotazníkovým šetřením společnost EKO-KOM. Nejvíce se obcím prodraží odpad, který házíme do popelnic jako směsný odpad.

Vývoj celkových nákladů
obcí v České republice je
vidět při srovnání v roce
2006 a v roce 2020.
2006 – průměr 698,-Kč/1
občan a v roce 2020 –
1.064,-Kč/1 občan. Nejvyšší náklady v roce 2020
měl Středočeský kraj –
1.245,-Kč/1 občana, nejnižší Jihomoravský kraj – 862,-Kč/+ občana. Také je důležitá
velikost obce. Např. obce v kategorii 20 001 – 50 000 obyvatel
mají průměr 1 139,-Kč/ 1 občana.

Náklady na odpadové hospodářství
ovlivňuje
řada
faktorů.
Závisí
hlavně na množství a struktuře
odpadů, na rozsahu obsluhovaného
území a na mandatorních výdajích
daných legislativou. Dále je i důležitý spotřební vzorec chování každého občana,
hustota osídlení, geografické podmínky, dopravní obslužnost
území, způsoby sběru a svozu komodit, cenová politika svozových firem a mnoho dalších věcí.

Do 31.12.2021 jsme se úspěšně bránili tento poplatek zavést.
Víme, že to je pro některé občany nevýhodné, ale zákon nám
jednoznačně ukládá tímto zákonem se řídit a přijmout OZV. Podrobně, co to znamená pro naše město, najdete v článku paní
Kláry Hányšové. Podrobně budeme celý rok 2021 sledovat a následně společně s firmou, která se tímto zabývá a pomáhá obcím
monitorovat a nastavovat co nejlepší systém, vyhodnotíme a případně přijmeme nová opatření. Nové věci se do praxe prosazují
těžce.

Největší podíl na celkových nákladech obcí tvoří náklady na sběr Děkuji za pochopení a doufám, že vše zvládneme.
a svoz směsného komunálního odpadu (v roce 2020 to bylo
Ing. Věra Baumanová, starostka města

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

hospodářství, tj. poplatek „na hlavu“. Ano,
je to jednodušší systém jak na administratiVážení občané, ráda bych Vás aktuálně vu, výpočet, ale i na vymáhání případného
informovala o těchto skutečnostech:
dluhu.
- V průběhu měsíce října, možná i listopa- Připravujeme setkání s předsedy SVJ, ti
du, Vám bude z CHOTESU zaslána výpověď budou pozváni na jednání na městský
smlouvy o svozu komunálního odpadu, úřad.
svoz komunálního odpadu převezme od 1.
1. 2022 město Nové Sedlo. Nedokáži říct, V roce 2022 již bude probíhat analýza a
kdy Vám výpověď přijde, jedná se o cca monitoring odpadu, jehož výsledky budeme
mít v roce 2023, a proto není nikde psáno,
1000 výpovědí.
že za rok, za dva nepřistoupí vedení města
- S CHOTESEM je předběžně domluvený (zastupitelstvo) k úpravě částky nebo dorežim svozu komunálního odpadu na 1x konce k systému placení za svoz komunáltýdně, o jaký den v týdnu půjde, zatím neví- ního odpadu. Stále budou ve městě stanome, ale budeme Vás o této skutečnosti viště na tříděný odpad a stále bude fungoinformovat.
vat sběrný dvůr pro občany Nového Sedla
Novela zákona o odpadech umožnuje dva zdarma.
systémy nakládání s odpady a novela záko- Dále bych připomněla, že jsme spustili rena o místních poplatcích stanovuje dva zervační systém a budete se moci objednat
místní poplatky. Tyto systémy a poplatky na určitý den a hodinu.
nelze kombinovat. Město Nové Sedlo
schválilo Obecně závaznou vyhlášku za Na stránkách (úvodní webová stránka poplatek za obecní systém odpadového záložka Souborový depozitář) je pro Vás
připraven
formulář
k registraci
Rezervační systém pro objednání schůzky ke konkrétnímu úředníkovi naleznete na úvodní webové stránce —
www.mestonovesedlo.cz (vlevo).
Rezervační systém je spuštěn
od 7.10. a využilo jej již 16 občanů.
Město Nové Sedlo

v elektronické
podobě, můžete si jej
v pohodlí domova vytisknout a vyplnit.
Formulář je
také možné si vyzvednout u mě v kanceláři
nebo na podatelně Městského úřadu.
V případě jakýchkoliv nejasností je možné
mě kontaktovat na telefonních číslech 352
358 131 nebo 605 795 492, popřípadě
emailem na odpady@mestonovesedlo.cz.
Ráda bych poděkovala za trpělivost a
vstřícné jednání občanům, kteří nás v této
záležitosti již kontaktovali. Jsem si vědoma,
že se nelze zavděčit všem a doufám, že
tuto změnu společně zvládneme.
Klára Hányšová, ref. odpad. hospodářství

Také na úvodní stránce webu města
vždy naleznete aktuální odstávky el.
energie. ČEZ také zřídil službu, díky
které dostanete SMS či email o plánové odstávce. Více info po kliknutí
na webu na oranžový obdélník. Také
využijte důležitou záložku Důležité
kontakty a odkazy, kde naleznete
další důlež. info (veř. osvětl. apod.)
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10.—9.10.2021
Výsledky: Nové Sedlo, okrsky: 4, voliči v seznamu: 2. 057, volební účast: 51,24%
1. ANO 2011

369 hlasů 10. VOLNÝ blok

18 hlasů

2. Svoboda a př. demokracie (SPD)

187 hlasů 11. Otevřeme ČR normálnímu životu

7 hlasů

3. SPOLU—ODS, KDU-ČSL, TOP 09

152 hlasů

12. Aliance pro budoucnost

2 hlasy

4. PIRÁTI A STAROSTOVÉ

129 hlasů

13. Švýcarská demokracie

2 hlasy

5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty

59 hlasů

14. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1 hlas

6. ČSSD

35 hlasů

15. Koruna Česká (monarch. strana)

1 hlas

7. KSČM

33 hlasů

16. Hnutí Prameny

1 hlas

8. Trikolora Svobodní Soukromníci

23 hlasů

17. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0 hlasů

9. Strana zelených

23 hlasů

Žádosti o finanční příspěvky (granty)
Informujeme všechny, kteří by si chtěli požádat o grant (finanční příspěvek) z městského rozpočtu na určitý projekt, kulturní akci
apod. v 1. čtvrtletí následujícího roku, že žádosti si lze podat do 15.11.2021. Žádosti jsou k dispozici ke stažení na webových
stránkách města zde: https://www.mestonovesedlo.cz/mestsky-urad/samosprava-mesta/rada-mesta/grantova-komise/ .
Více informací na tel. čísle: 352 358 131 - Nováková Alena.

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. slaví 15. výročí od svého založení
Město Nové Sedlo rovněž patří do této skupiny a dne 17.9.2021 se skonala se zástupci všech
měst a obcí v MDK Sokolov oslava, kde jsme se sešli nad zajímavými tématy – udržitelný venkov, ekologické zemědělství, hospodaření s vodou v krajině, lokální zdroje, lesnictví atd..
Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s. pozvala skvělé lektory napříč celou republikou. Hlavní oslava vypukla v 18.30 hodin sfouknutím svíček a rozkrojením dortu všem
přítomným. Krásně jsme si popovídali, něco pojedli a popili, poslechli muziku a zavzpomínali
na těch 15 let. A že utekly opravdu rychle a zvládli jsme toho společně mnoho.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Jednání Mikroregionu Sokolov – východ
Jednání Mikroregionu Sokolov- východ se uskutečnilo dne 29.9.2021 na Obecním úřadě ve Vintířově, kde se sešli starostové
měst a obcí, kteří jsou členy tohoto svazku.
Hlavními tématy tohoto jednání byly informace o běžících projektech, projekt „Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle“, projekt „
Central Europe 2021-2027“, dále hospodaření a rozpočtové změny svazku aj..
Co se týká našeho města, tak realizace „Cyklostezka Chodov- Nové Sedlo – Loket“ se v polovině září 2021 zkomplikovala pro
nesouhlas Správy železnic s přejezdem v Lokti, ač to v územním rozhodnutí povolili. Tím není možné stihnout získání stavebního
povolení na celou stavbu. Po mnoha jednáních se snad podaří zajistit stavební připravenost alespoň na část této akce. Jednalo
by se o úsek Chodov – Nové Sedlo – Loučky. Věřím, že se to podaří a stavba by mohla začít v následujícím roce. Peníze alokované v Bruselu jsou stále pro nás připraveny. Na lávku ve Starém Sedle, která slouží pro všechny občany Sokolovského okresu,
Město Nové Sedlo přispěje mimořádným příspěvkem, který je rozdělen pro všechny města a obce podle počtu obyvatel,
z rozpočtu města pro rok 2022 částkou 41 200,-Kč.
Ing. Věra Baumanová, starostka města

Dřevěnou lávku čeká demolice
Cyklisté a pěší turisté se budou muset po řadu měsíců obejít bez frekventované dřevěné lávky přes Ohři ve Starém Sedle. Lávku, která napojuje cyklotrasu č. 2030 na páteřní cyklostezku č. 6 podél řeky, čeká demolice.
„Dnem 1. listopadu 2021 bude lávka uzavřena. Jelikož je hojně využívanou
spojnicí turisty i cyklisty, je z hlediska bezpečnosti nutností ji nahradit novou.
Ta by měla začít sloužit nejpozději v srpnu roku 2022,“ informoval starosta
Starého Sedla Miroslav Toncar s tím, že do konce října bude lávka ještě průchozí.
Zdroj: město Chodov
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Čištění dešťové kanalizace
V měsíci říjnu provedlo město
čištění dešťové kanalizace
v Masarykově ulici. Dešťová
kanalizace byla velmi zanesená a některé kanalizační poklopy jsou poškozeny a pod
úrovní terénu. Poklopy budou
postupně opraveny a osazeny do úrovně terénu.

Š. Pojarová

Zástupci Mikroregionu a dalších obcí se zúčastnili exkurze do Bad Lobensteinu
Dne 11. a 12. října jsme se zúčastnili setkání s našimi německými
partnery v Bad Lobensteinu, které bylo přínosné pro obě zapojené
strany. „Fungování veřejné správy, evropské dotace, příklady dobré
praxe, to vše byla témata, která nás setkáním provázela. Němečtí
partneři obdivovali úroveň digitalizace v našem školství i na úrovni
obcí, naše strana zase pochvalovala péči o památky a veřejné prostranství“ uvádí k setkání předseda mikroregionu Jan Picka. V rámci exkurze byl představen i systém přehrad a možnosti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Na jaře roku 2022 je plánováno přivítat německé partnery na oplátku u nás v Čechách.
(a)

Životní jubilea
Než si připomeneme významná životní jubilea, která nás čekají v měsíci listopadu, musíme se ještě vrátit k měsíci říjnu. Obdrželi
jsme opožděný souhlas s uveřejněním jubilea v Novosedelských listech paní Libuše Kadlecové, která oslavila svoje významné
životní jubileum dne 29.10.1951.
Dodateční jí přejeme prostřednictvím našich listů vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
A teď již k našim nadcházejícím jubileím. V měsíci listopadu se dožívá významného životního výročí
14 občanů našeho města, 3 z nich nám doručili před uzávěrkou Novosedelských listů písemný souhlas s uveřejněním jubilea. Zde jsou jejich jména:

01.11.

Šourová Bohumila

14.11.

Finková Eva

26.11.

Liesková Květa

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 samozřejmě i všem ostatním jubilantům, kteří v našem seznamu uvedeni nejsou.
Matrikářka - Bc. Jitka Ježková

Přespolní běh
Dne 30. 9. 2021 vyjeli žáci
reprezentovat naši školu v
přespolním běhu. Školu reprezentovali žáci: Tomášková Lucie, Havrda Patrik, Volf Adam, Nožková Veronika, Pojarová Lenka, Sterzik Jiří, Dudy Eliáš,
Komárková Adéla, Brejšová Violka, Rozsypal
Matěj, Brejšová Nevenka a Fehér Matyáš.
Z celkového počtu jedenácti družstev si naši
žáci vyběhali krásné OSMÉ místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Město Nové Sedlo

www.zs-mestonovesedlo.cz
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Volby do ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

4. třída - Jan Stehlík, Anastazie Horvathová
5. třída - Ondřej Oreško, Klára Fuchsová
6. třída - Denis Rubáš, Natálie Machulková
7. třída - Štěpánka Ořechovská, Viktorie Horváthová
8. třída - Hana Stoklásková, Jakub Komárek
9. třída - Andrea Frolíková, Filip Dudy
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www.mkns.cz •

Měk Nové Sedlo

Dále připomínáme odpolední vyrábění, dne 29. 11. 2021 od 1400 hodin,
pro naše registrované dětské čtenáře.
Budeme vyrábět mikulášskou ponožku.

Na základní škole proběhly 23.9. volby do žákovského parlamentu. Žákovský parlament je přínosný, hlavně při
zastupování své třídy, pomoci s organizací soutěží a kola štěstí, porotcování v různých soutěžích, udržení Mikulášské tradice, pomoci při pořádání
sbírek pro druhé, čtení dětem ve školce a podobných školních a mimoškolních aktivitách.
Gratulujeme vítězům a přejeme hodně dobrých nápadů.

www.zs-mestonovesedlo.cz

Otvírací doba knihovny:
PO a ST: 900 - 1100 a 1400 – 1700
Naše krásná knihovna, nedávno, dovršila 100 let od svého založení, a je tudíž určitě na
místě, aby se její dlouholeté působení patřičně oslavilo. Oslavte tedy s námi, dne 19. 11.
2021, tuto událost, příjemně stráveným odpolednem v prostorách knihovny a Městského
úřadu s pestrým programem a občerstvením zdarma. Těšíme se na vás!

Literární výročí v měsíci
LISTOPADU:
185. výročí úmrtí - KAREL
HYNEK MÁCHA
(*16.11.1810 - †
6.11.1836), básník a prozaik
210. výročí narození - KAREL JAROMÍR ERBEN (*
7.11.1811 - † 21. 11.
1870), básník a sběratel
lidové slovesnosti

200. výročí narození - FJODOR MICHAILOVIČ DOSTOJEVSKIJ (*11.11.1821 † 9.2.1881), ruský prozaik
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KULTURA A ŽIVOT V OBCI

Návštěva pražského divadla
Dne 02.10.2021 pořádalo Města Nové Sedlo, pod „taktovkou“ starostky města, zájezd
do Prahy na divadelní představení s názvem Prachy. V hlavních rolích jsme mohli vidět
Ondřeje Vetchého a Vandu Hybnerovou, kteří ztvárnili manžele Jean a Henryho Perkinsnovi.
Za sebe musím říci, že ačkoli mě název Prachy nijak zvlášť nenadchl a odjížděla jsem do
Prahy s určitými pochybnostmi, představení mě zcela uchvátilo. Tolik, jako na této komedii, jsem se nezasmála ani nepamatuji. Vanda Hybnerová a Ondřej Vetchý jako obvykle
ve svých rolích excelovali a nezklamali ani ostatní herci jako například Pavel Kikinčuk,
Jiří Štrébl, Andrea Hoffmannová, Michal Novotný a další.
Pravda, pro toho, kdo by čekal hlubokomyslný způsob žertování, to asi nebylo to pravé, šlo spíše o humor obyčejný, ale o to víc
lidský a chytlavý. Když to shrnu, smáli jsme se od první chvíle až do konce představení tak, že jsem některé herecké repliky ani
pořádně neslyšela. A smích, jak známo, je lék pro tělo i duši, což zvláště v této nelehké době všichni potřebujeme. Když k tomu
přičtu pěkné, slunečné počasí jako na objednávku, můžu již jen dodat, že tento výlet se opravdu vydařil a budu na něj ještě dlouho vzpomínat.
Bc. Jitka Ježková
A protože mě zajímalo, co na to říkají ostatní účastníci zájezdu, některých jsem se přímo zeptala, jak se jim návštěva Prahy a
divadelní představení líbilo:
Kubelková Božena
„Bylo to super, moc jsme si to užili - celá naše parta.“
Fuchsová Libuše
„Bylo to perfektní. Jely jsme společně s Juditou Šustekovou a obě jsme byly moc spokojené.
Pan Vetchý a paní Hybnerová byli skvělí. Zájezd se povedl a už se těšíme na další.“
Tetur Karel
„Výborná komedie a perfektní představení. Oba s manželkou jsme si to moc užili, vyšlo i počasí, takže skvělý zájezd. Jezdíme s městem i s Novým kurzem často na akce a jsme vždy velmi
spokojeni.“
A co tomu říká starostka města Ing. Věra Baumanová?
Autobus nebyl sice zcela naplněn, ale ti, kteří jeli, si to moc užili (26 účastníků). „Já jsem moc ráda, že se zájezd vydařil, a že
se to všem líbilo. Doufám, že se se všemi zase uvidíme na příští akci.“

Dne 15.10.2021 se v KD Meteor uskutečnil 2. ročník kulturní akce „Setkání kytaristů“ aneb Guitar Meeting. Diváci mohli
zhlédnout sólová a skupinová vystoupení skvělých kytaristů s účinkováním pražských hostů Darjou Kuncovou a Vítězslavem
Markem. Poděkování patří všem za pohodový a vydařený hudební podvečer.

2.10. se na Velké Anně
uskutečnil 6. ročník Kaprařských rybářských závodů. 1. místo patřilo
Martinovi Pikrtovi se 36
body. Více na Facebooku
města - Nové Sedli lidem.
Město Nové Sedlo

Jaký by to byl podzim, kdybychom společně s Baníkem
nevypustili na hřišti ve sportovním areálu draky. TJ uspořádala v pátek 8.10. tradiční
Drakiádu Více na Facebooku
města - Nové Sedli lidem.

Poslední zastávka projektu #TAJV v Karlovarském
kraji byla připravena v
letošním ročníku v městě
Nové Sedlo. Díky za turnaj
a hezké vzpomínky.
www.tajv.cz, FB - NS lidem

Dne 5.10. a 19.10.2021 se pro děti uspořádala výtvarná dílnička pod vedením Dany
Odehnalové. Výsledkem prvního vyrábění
byly podzimní sovičky. Z druhého tvoření si
děti mohly odnést sovičky v helloweenském podání. O jejich talentu se můžete
přesvědčit na FB - Nové Sedlo lidem.
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Začátkem listopadu 2020 proběhne tradiční vyhodnocení sběru
kaštanů a žaludů. Vítězové obdrží
věcné ceny, sladkosti a knihy. Nejlepší sběrač obdrží prémii. Více v prosincovém vydání Novosedelských listů.

*

(3 ks)

*

Inzerce
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Svatováclavské posvícení
Poslední zářijová sobota patřila tradiční kulturní akci - Svatováclavskému posvícení. Letošní 9. ročník byl ozvláštněn přehlídkou
regionální kuchyně o nejlepší bramborový salát a makový moučník. Zlatou první příčku obsadil bramborový salát z Březové
(Rudolce) a makový moučník z Citic od týmu „Sokolíci“. Náš bramborový salát spolu s moučníkem obsadil pěkné bronzové 3.
místo. Poděkování patří všem soutěžícím, kteří se postarali o náš gastronomický zážitek.
O zábavu se hned na úvod postaral Big Band Červení panteři a poté následoval výstup Brass Bandu z Rakovníka. Pozvání také
přijala známá herečka a skvělá zpěvačka Ivana Jirešová spolu s výborným zpěvákem Matejem Vaníkem, který nám svůj hlas
představí i v atriu Městského úřadu při výročí knihovny 19. listopadu. Závěr prosluněného dne patřil punk-rockové skupině
ŠpuntQaně z Andělské Hory. Věříme, že jste si tento pohodový den, se skvěle vydařeným počasím, všichni užili.
T.P.
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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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