Novosedelskýèervenec 2011
Zpravodaj
èíslo 7 roèník I.

Vážení spoluobèané,
Pøedem bych chtìl podìkovat
obèanùm, kteøí se podíleli na pøípravì
soutìže v BEACH VOLEJBALU, která
probìhla 23.7.2011 na høišti a soutìžilo
se o pohár starosty obce. Podrobnìjší
informace se doètete v èlánku paní
Hany Kovandové.
Dále bych chtìl podìkovat
èlenùm TJ Nové Sedlo za uspoøádání
Taneèní zábavy, která probìhla dne
2 3 . 7 . 2 0 11 . B o h u ž e l m u s í m
konstatovat, že i pøes klidný prùbìh
zábavy došlo opìt k rozbití zrcadla u
viaduktu neznámým vandalem.
V èervnovém Novosedelském
zpravodaji jsem Vás informoval o
èervencovém výbìrovém øízení na
dodavatele veøejného osvìtlení.
Vzhledem k tomu, že do výbìrového
øízení se pøihlásilo více dodavatelù s
rùznými typy osvìtlení je nutné zjistit,
která technologie by byla pro naše obce
nejvíce vyhovující a nejúspornìjší.
Proto zastupitelé na svém 9. ZO
konaném dne 28.7.20121 rozhodli, že
se bude nadále o výbìru dodavatele
jednat.
Na závìr bych chtìl všem
dìtem, ale i dospìlým, popøát pøíjemné
prožití zbytku prázdninových dnù a
dovolených i pøesto, že k nám ještì ty
pravé letní dny nedorazily.
Petr Sýkora, starosta obce

Jubilea
od 1.8. do 31.8. 2011
V tomto období slaví svá životní
jubilea tito obèané:
Suchan Bohumil, Nové Sedlo
Švihlíková Pavlína, Nové Sedlo
Bártová Vlasta, Sedèice
Pátek Jiøí, nové Sedlo
Spodniaková Klára, Sedèice
Háva Václav, Nové Sedlo
Žulkovská Anna, Nové Sedlo

Vážení ètenáøi zpravodaje,
Mìsíc èervenec je již za námi, a to se znaènými teplotními rozdíly. Tak již to v pøírodì
chodí, a se nám to líbí nebo ne, nic s tím nenadìláme. Ale i v tomto bláznivém pøírodním
prostøedí si každý z nás jistì najde zpùsob, jak prožít ty chvilky volna v pohodì.
Vrame se však k tomu co je základem zpravodaje. I v tomto lidovì øeèeno
„okurkovém období“ se snažíme, aby Vám obsah zpravodaje poskytl aktuelní informace
z dìní v našich obcích.
Že vedení obce, vèetnì zastupitelstva, vìnuje vašim pøipomínkám pozornost ukazuje
skuteènost, že po zveøejnìní ve zpravodaji, byl upraven živý plot pøi výjezdu z ulice
Lipová na prùjezdní komunikaci, kde nedostateèný výhled a výjezd (zvláštì u osobních
automobilù) hrozil dopravní nehodou.
Vyøešilo se i nìkolik let nezodpovìdné chování majitele psù v ulici Zahradní. Je však
nutné, podotknout, že nìkteøí majitelé zvláštì psù menších plemen, tento zákaz i nadále
porušují v domnìní, že malý pejsek nemùže zpùsobit vážnìjší újmu na zdraví. Je sice
pravda, že kousnutí od malého pejska nemusí být poranìním vážnìjšího rozsahu.
Následky pokud poškozený událost oznámí, nebo vyhledá lékaøské ošetøení, budou pro
majitele psa znaènì nepøíjemné. Mimo finanèního postihu od správního orgánu mùže
zdravotnické zaøízení vymáhat na majiteli finanèní náhradu za poskytnutou zdravotní
péèi. Pokud majitel nepøedloží platný doklad o oèkování psa, vystavuje tím poškozeného
nepøíjemnému a zdlouhavému lékaøskému vyšetøení a v nìkterých pøípadech i
hospitalizaci v nemocnièním zaøízení. Jistì si pokládáte otázku, proè se v takovém
rozsahu o této problematice zmiòujeme. Ruku na srdce bereme tento problém vážnì?
Zatím to tak nevypadá.
A ještì dodatek, pokud máte psa øádnì zaevidovaného a platíte poplatek, dostali jste
známku, kterou byste mìli umístit na obojek psa a tím èásteènì zabránit tomu, aby Váš
pes, který se volnì bez dozoru pohybuje po veøejném prostranství, byl odchycen a
odvezen do psího útulku.
Vedení obce vede v patrnosti i vaše další pøipomínky, které již byly ve zpravodaji
zveøejnìny a snaží se je øešit. V pøípadì, že by došlo k delší prodlevì nebo mezi vámi
vznikl dojem, že øešení nìkterých kauz je nedostateèné, obrátíme se na kompetentní
èinitele obce a budeme žádat vysvìtlení. Jejich odpovìdi zveøejníme.
Jistì si vìtšina z nás pamatuje, že v roce 2001 zaèala Obec Nové Sedlo s
vydáváním obecního obèasníku pod názvem „NOSODR“. Pøípravou a zpracováním
obèasníku byla povìøena paní Vladimíra Blochinová. Pøestože zpravodaj byl
zpracováván doslova na kolenì, bez technických vymožeností, které dnes máme, a byl
distribuován pouze v obchodní síti v našich obcích za èástku 5,- Kè, byl mezi obèany
oblíben.
Na základì tìchto zkušeností, bylo zaèátkem letošního roku na popud starosty a
zastupitelstva obce obnoveno vydávání tiskového zpravodaje Obce Nové Sedlo pod
názvem „Novosedelský zpravodaj“. Vzhledem k tomu, že se v textovém i grafickém
provedení zpravodaj dle dosavadních ohlasù osvìdèil, rozhodlo vedení obce zakoupit PC
program“Corel/DRAV“, který mimo využití v administrativì agendy obecního úøadu,
umožòuje i textové, grafické a tiskové zpracování zpravodaje, který právì ètete.
V souèasné dobì je zpravodaj v naší redakci pøipravován v PC programu, který
neumožòuje jeho zpracování, tak aby mohl být graficky zpracován do podoby, kterou
dnes dostáváte. V tomto pøípadì nám velmi vstøíènì pomohlo Kulturní zaøízení mìsta
Postoloprt, které už øadu let vydává vlastní Zpravodaj. Rozhodnutím zastupitelstva obce
zakoupit program „Corel/DRAV“ se usnadní nejen zpracování dokumentù obecního
pokraèování na stranì 2

Usnesení
Usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 30.6.2011( èásteèný výpis )
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- prodej èásti pozemku p.è. 181/3 v k.ú. Bøežany,
- pronájem bývalé Jednoty v Sedèicích,
- prodej pozemnku k.è. 119 v k.ú. Bøežany,
- zrušení výbìrových øízení na dodavatele hlavic veøejného osvìtlení a dokonèení inž. sítí u høištì.
Poznámka: S úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední vývìsce obce
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Petr Sýkora, starosta obce

Vážení ètenáøi ...

pokraèování ze strany 1

úøadu, ale hlavnì pøíprava zpravodaje v prùbìhu mìsíce. Odpadne tím problém, kdy jsme v koneèné fázi pøed odesláním zpravodaje do
tisku byli nuceni zkrátit nìkterý pøíspìvek, ilustraèní foto, pøípadnì pøevést èást pøíspìvku do pøíštího zpravodaje abychom dodrželi
rozsah stránek.
V minulém zpravodaji jsme vás požádali o zpestøení obsahu zpravodaje o vaše prázdninové, ale i jiné zážitky. Máme také zájem rozšíøit
redakèní radu o další èleny a tím názorovì vylepšit obsah zpravodaje. Urèitì se mezi námi najdou jedinci, kteøí mají velmi dobré
pøedpoklady, stát se èleny redakèní rady, popøípadì s radou spolupracovat. Názorným pøíkladem je Jakub Èerný, jehož komentáøe z
fotbalových utkání TJ dosahují velmi dobré úrovnì. S redakcí zpravodaje zapoèali spolupracovat i paní Hana Kovandová a Vít Háva.
Proto se neostýchejte a pøipojte se do redakèní èinnosti. Napište èlánek, který nemusí souviset s dìním v našich obcích, ale napøíklad
krátký fejeton tøeba i v humorném, kritickém a oddechovém pojetí..
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav

Informace obecního úøadu
O pronájem obchodu v Sedèicích projevili zájem obèané vietnamské národnosti. V provozovnì bude prodáván základní
potravináøský sortiment, ostatní zboží bìžné osobní potøeby a další sortiment podle zájmu spotøebitelù. Všem je nám známo, že
podnikatelé vietnamské národnosti jsou velmi pracovití a nehledí striktnì na pracovní dobu Pro obyvatele obce Sedèic, ale i okolních
obcí ubude nutnost zajíždìt za nákupem do vzdálených míst. Proto vedení obce tuto iniciativu vítá a starosta obce již zahájil jednání se
žadateli. V pøípadì souhlasu zastupitelstva obce, bude po èásteèných vnitøních úpravách prodejna otevøena.
V bøeznovém zpravodaji jsme vás seznámili s rozhodnutím obce usnadnit zahrádkáøùm a majitelùm nemovitostí v našich obcích
problémy s odvozem zahradního odpadu, který nemohou kompostováním nebo jiným zpùsobem na vlastním pozemku zlikvidovat.
Odpad je odvážen jednou za 14 dní, vždy v pondìlí pøed svozem domovního odpadu, firmou Marius Pedersen. Tento zpùsob se setkal s
pøíznivým ohlasem a je plnì využíván. Bohužel dochází k tomu, že nìkteøí majitelé nemovitostí vyvážejí zahradní odpad na veøejná
prostranství i mimo stanovený termín. Odpad je zde pak uložen nìkdy i týden, a to nepøispívá ke vzhledu obcí. Znovu se proto na vás
obracíme se žádostí: dodržujte stanovený termín a zahradní odpad vyvážejte tìsnì pøed svozem odpadu firmou Marius Pedersen. V
opaèném pøípadì budeme nuceni tyto prohøešky postihovat.
V Horní hospodì se za plného provozu provádí rekonstrukce elektroinstalace. Milovníci pivního moku a jiných nápojù však
nejsou touto rekonstrukcí nijak ve své spotøebì omezováni. Netrpí tím ani kvalita piva ani rychlost obsluhy.
Odsouzení z Vìznice Nové Sedlo provádìjí èištìní vodoteèe pod základní školou a ulicí Sadová. Vodoteè byla v dùsledku volného
pøístupu skotu natolik ucpána, že prùtok vody byl minimální.
Možná, jste již zaznamenali, že v loòském roce bylo vydáno Naøízení vlády è. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpeènosti pøi
provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv. V krátkosti Vás seznámíme, jaké povinnosti pro nás z tohoto naøízení vyplývají.
Èištìní komína na tuhá paliva by mìlo být provedeno 3x za rok u trvale obsazených nemovitostí a 2x za rok u rekreaèních objektù. U
objektù vytápìných plynem 1x za rok.
Dále je dùležitá revizní kontrola, která musí být provedena 1x za rok. Revizi provádí kominík s platným živnostenským
oprávnìním. Je pravdìpodobné, že vás navštíví kominík s tím, že provede revizi komína. Buïte však v tomto pøípadì obezøetní. Mùže
se jednat o osobu, která nemá k tomuto úkonu platné oprávnìní. Starosta obce pan Petr Sýkora tento problém vyøešil tak, že vešel v
kontakt s kominíkem panem Josefem Píchalem - mobil 608 910 585 e-mail: vaskominik@email.cz. Živnostenské oprávnìní bylo
ovìøeno na obecním úøadì, proto mùžete bez obav požádat pana Píchala o provedení revize.
Od 5. srpna 2011 bude Josef Píchal objíždìt postupnì naše obce a provádìt revize komínù. Pan Píchal se bude snažit
navštívit všechny majitele nemovitostí, pøesto vìnujte pozornost tomu, zda se ve Vaší obci po 5. srpnu kominík nezdržuje a pøípadnì ho
kontaktuje. Revize komínù bude ukonèena po zkontrolování všech dostupných nemovitostí ve všech obcích, což mùže trvat i více než
jeden týden. Pokud se stane, že nebudete v tomto termínu doma, mùžete se kdykoliv na p. Píchala obrátit a domluvit si datum revize.
Máte také možnost s ním pøedbìžnì sjednat dohodu o pravidelném èištìní komína (pokud se jedná o komíny na tuhá paliva).
Ceník: komín u plynového spotøebièe do 25 kw 380,- Kè + cestovné
komín na tuhá paliva: (koks, uhlí) 400,- Kè a výše + cestovné.
Cestovné pøi více zakázkách nemusí být úètováno.
Vìnujte této problematice dostateènou pozornost. V pøípadì požáru, pokud nebudete schopni pøedložit protokol o revizi, vám hrozí
sankce (viz níže uvedené údaje).
pøevzato z internetových stránek: Podle informací, získaných od kvalifikovaných odborníkù, mùže být udìlena pokuta až do výše
25.000,- Kè. Navíc pokud bude pøípadný požár zpùsobený špatným stavem komínového tìlesa, který nebude mít platnou kontrolu nebo
revizi, mùže i pojišovna k tomuto pøihlížet pøi stanovení výše pojistky (pokud je objekt pojištìn). Navíc by se toto všechno mohlo
teoreticky navýšit o výdaje, které si naúètují za výjezd hasièi, policie, záchranná služba a další dotèené orgány.
Nehorázný vandalismus:
Stalo se již pravidlem, že po nìkterých zábavných akcích spojených s alkoholem, je neopakovatelným zážitkem pro urèitou
skupinu opilých mladíkù rozbít silnièní zrcadlo pod železnièním viaduktem. Jsme si vìdomi toho, že dokázat nìkomu, že rozbil nebo se
podílel na ponièení zrcadla, není snadné, ale podle našeho laického pohledu ne nemožné. Tìchto zábavných akcí se zúèastòují
pøevážnì stejní lidé. Proto není možno vìøit tomu, že nikdo z úèastníkù akce (když se rozbíjení zrcadla pravidelnì opakuje již nìkolik
let) nezaznamenal skupinu výtržníkù, kteøí s nejvìtší pravdìpodobností tímto zpùsobem ukájejí svoji agresivitu. Proto zvláštì vy
mladí, nebuïte k tìmto vandalským èinùm lhostejní.
Jaroslav Kubelík, redaktor zpravodaje
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Spolupráce vìznice s obcí se osvìdèila a nadále pokraèuje. Po pøedešlých víkendech, ve kterých odsouzení chodili pracovat na
høištì, uzavøel obecní úøad smlouvu s vìznicí o poskytnutí odsouzených na práci pro obec. Vìznice poskytne obecnímu úøadu nìkolik
vìzòù, kteøí budou provádìt práce, které budou potøebné pro obec. Pracovat budou zejména na rekonstrukci budovy školy a opravì
místního pohostinství. Budou to pøevážnì pomocné stavební a výkopové práce. Na rozdíl od svých spoluvìzòù, kteøí chodili o
víkendech pracovat na høištì v rámci pracovní terapie bez nároku na mzdu, mohou si tito vybraní vìzni, pracující pro obecní úøad,
pøivydìlat nìjakou korunu. Pro obec budou vìzni pracovat bez dozoru, s tzv. volným pohybem a to ti, kteøí byli pøed zaøazením do
práce komisí ve vìznici peèlivì vybráni. Kontrolu odsouzených bìhem práce samozøejmì budou provádìt jak starosta obce, tak i
odpovìdní zamìstnanci vìznice.
Tisk. mluvèí vìznice František Houdek

Historie obce Žabokliky pokraèování z minulého èísla Zpravodaje
Obec Chudeøín, 7 km západnì od Žatce a ménì než 1 km severnì od okresní silnice vedoucí do Kadanì èítá 14 domù se 109 obyvateli.
Ani les, ani louku zde neuvidí návštìvník, také žádný potùèek nezavlažuje území obce. Kolem dokola rovina a sem a tam mírnì
vystupující ornice polí, které sestávají bez výjimky z úrodné pùdy, tvoøí okolí obce. Orná pùda slouží skoro jen k pìstování obilnin,
okopanin a polní píce; pìstování chmele má k vùli nejistým výnosùm nepatrný význam.
Všechny obývací domy jsou pøízemní, ale ohnivzdornì postavené; obklopují celkem prostornou náves, kterou zdobí Bolestná
Matka Boží a kaple zasvìcená sv. Janu z Nepomuku. Vedle sousedící rybník a s ním spojený rybník statku (dvora) mohou být využity k
chovu ryb, nebo oba dostávají stálý èerstvý pøítok z vodovodu. Tento, byl vybudován Johannem Dammerem v roce 1902 s náklady o
11.000 K, zásobuje také dvùr v Novém Sedle užitkovou a pitnou vodou.
Na východní stranì obce leží obytné a hospodáøské budovy statku náležící dvoru v Novém Sedle.
Tøi vozové cesty a docela blízko kolem obce vedoucí okresní silnice Žatec Kadaò zprostøedkovávají spojení se sousedními obcemi.
Vzdálenost od nejbližší stanice dráhy Žabokliky èiní 1,5 km. Chudeøín je pøipojen k farnosti a škole v Novém Sedle, patøí k tamnímu
lékaøskému distriktu (obvodu) a je pøidìlen k poštovnímu rajonu Sobìsuky.
Spolky neexistují žádné. Ze živnostenských podnikání je možno jmenovat 1 hostinec a 1 obchod.
K a p l e. Tato byla vybudovaná statkáøkou z Nového Sedla Marií Klárou z Pottpusch?a Claudenstein? v roce 1710 a nese
Claudensteinský znak s nápisy: F.C..B. V.B. M.C.B. C. K.V.K.
Jak vypráví tradice, má kaple dìkovat za svùj vznik následujícímu dùvodu: Tehdejší majitel Sobìsuk, pan z Cek se dostal sousední
statkáøkou z Chudeøina a Nového Sedla Klárou z Pottpusch do sporu. Když se jednoho dne vyšší správní úøedník z Chudeøína zúèastnil
bohoslužby v kostele v Sobìsukách, zakázal zdejší statkáø jemu a souèasnì všem ostatním obyvatelùm Chudeøína další návštìvu
kostela v Sobìsukách. Aby umožnila svým poddaným úèast na bohoslužbách, nechala zbožná statkáøka Klára z Pottpusch zbudovat
kapli v Chudeøinì, kde byly slouženy i svaté mše. Až do roku 1747 patøil Chudeøín k farnosti v Sobìsukách. V tomto roce byla obec na
výslovné pøání statkáøky Kláry z Pottpusch zaèlenìna do farnosti v Novém Sedle.
V blízkosti vyústìní vozové cesty z Chudeøína do okresní silnice vedoucí ze Žatce do Kadanì stojí rodinou Achtnerù na zaèátku
roku 1840 zbudovaný a v roce 1903 novì zasazený døevìný køíž; druhý døevìný køíž zbudovaný a obnovený rodinou Gößnitzù, stojí v
blízkosti køižovatky pìšiny do Nového Sedla se silnicí do Bøežan.

Kaple z roku 1970

Kaple po opravì rok 1997

D ì j i n y o b c e. Obec Chudeøín se objevuje v písemnostech poprvé zaèátkem 14. století. Je nám známo, že byla v této dobì sídlem
(nižší šlechty) Vladykù. Jeden z nich Sulislav z Chudeøína (de Chuderzina ), byl obžalován kvùli dlužné penìžní èástce Wolf-gangu z
Poláku ( Vlk de Polek ); protože Sulislav neplatil, žaloval i jeho ruèitele Ctibora a Thomase z Milèevse. ( S.U.B.è. 93). Z roku 1438
(bitva u Želenic) jsou nám známa nìkterá jména tehdejších obyvatel obce Chudeøína, a to: Lorenz Karschko, Wanniko Kudian,
Nikolaus a Sittko. V letech 1569 1581 je Daniel z Michalovic, syn královského soudce (rychtáøe) ze Žatce jmenován pánem Rwenitz?
A Chudeøína. Tento zakoupil v roce 1581 od Bohuslava Felixe z Lobkowicze na Líèkovì nìkolik pozemkù vèetnì pozemkových úrokù
a jeden vinohrad vèetnì lisu u Staòkovic. Ale brzo potom musel jmenovaný líèkovský statkáø Chudeøín získat a spojit se Žaboklikama,
nebo v roce 1586 prodal jeho syn Waldemar své dìdictví v Žaboklikách, Chudeøínì a Pøeskacích Johanu, tomu staršímu z Waldsteinù
v Sedèicích za cenu 700 kop èeských grošù. (zemské desky 23, C. 18).
Po jeho smrti pøešel Chudeøín jako èást dìdictví na Adama toho staršího z Waldsteinù, který jej vèetnì Nového Sedla v roce 1598
prodejem pøenechal Johannu Heinrichu Strojetickému ze Strojetic (zemské desky 172, R. 12). Majetek tohoto pána byl v roce 1623
konfiskován a pøenechán Jezuitskému kolegiu v Chomutovì. Tenkrát byla obec Chudeøín ohodnocena na 1884 kop Míšenských. Po
tøicetileté válce patøila obec Chudeøín ke statku v Novém Sedle, od kterého už nebyla následnì oddìlena. (viz „Nové Sedlo“.)
Od vìtších elementárních škod byla obec ušetøena. Požáry ale pøinesly neštìstí jednotlivým rodinám. V roce 1862 pøevrhli lupièi,
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pøekvapeni pøi krádeži na pùdì domu è. 2 pøi útìku hoøící svìtlo, pøi kterém lehl popelem nejen dùm, ale v ohni našel smrt i jeden
školák.
V roce 1884 uhoøela dvì dìvèata ve stáøí 3 a 5 let. Tato si hrála s ohnìm u kamen a pøitom je oheò zachvátil. V roce 1896 shoøela
budova è. 5 a v roce 1901 byly ohnìm znièeny v dùsledku blesku stáje statku. V dobì výstavby dráhy (1873) vypukla v obci Chudeøín
epidemie neštovic, které padlo za obì 18 lidských životù.
Pozornosti pozorovatele neujde svou zvláštní stavbou budova sýpky (obilnice, špýcharu). Silné zdi chrání klenuté prostory a
sklepy, které mìly tehdy jistì sloužit k jiným úèelùm. Jeden v této budovì nalezený vìžní køíž, otevøená vìžní hlavice, ètyøi dobøe
udržované kamenné schody apod., posílily domnìní, že v obci stál v døívìjších dobách kostel nebo klášter.
Za první republiky žilo v Chudeøínì pøes 85% nìmcù. Nejvíce obyvatel v obci bydlelo v roce 1930 celkem 116. V obci je jeden
hostinec a jeden obchod
Sportovní akce
TJ Nové Sedlo
Dne 16.7.2011 se v areálu TJ Nové Sedlo uskuteènil turnaj v nohejbalu za úèasti sportovních nadšencù z øad žen a mužù.
Hlavním organizátorem turnaje byl pan Jan Bidmon. Obsáhlou fotodokumentaci poøídil pan Vít Háva. Nejstarším úèastníkem turnaje
byl pan Miloslav Žiezio. Ten na svùj vìk pøedvedl sportovní výkon, který mu o hodnì mladší spoluhráèi mohou závidìt. .

Vítìzové turnaje
Miloslav Žiezio a Miroslav Karchòák

2. místo
Jan Bidmon a Miroslav Serdzuk

3. místo
Lukáš Chyba a Roman Kovanda
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4. místo
Roman Nemešan a Vít Háva

Úèastníci Turnaje

Text Jaroslav Kubelík, foto Vít Háva

Turnaj v plážovém volejbale
V sobotu 23.7.2011 probìhl v Novém Sedle již 5. roèník turnaje v plážovém volejbale. Letos bylo osm smíšených dvojic,
které byly rozdìleny do dvou skupin. Poprvé k nám zavítali pan Miroslav Naxera a Lidka Nosková ze Žatce. Na 3. místì se umístilo
Rakousko - Jaroslava Holièová a Jiøí Blochin. 2.místo obsadila Itálie - manželé Svìtla a Miloš Kubelíkovi a 1. místo vybojovalo
Nìmecko - Kateøina Lacková a Roman Kovanda. I letos, jak to bývá vìtšinou zvykem, šlo nejen o sport, ale také o zábavu, nechybìlo
grilování a veèer taneèní zábava. Pøíjemnému prostøedí pøispìlo i sluneèné a pohodové poèasí. Podìkování patøí všem zúèastnìným a
také Obecnímu úøadu a fotbalistùm, kteøí se postarali o nové lajny a míè.
Hana Kovandová

Poznámka redakce:
Bohužel do konce redakèní uzávìrky nám nebyla doruèena fotodokumentace z uvedeného turnaje.
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Kam za kulturou
Doèesná 2011 - první informace o programu
Tìšit se mùžete na: BSP ( jeden z pouze pìti koncertù v ÈR po obnovené èinnosti), Olympic, No Name, Progres 2 (velký
jedineèný páteèní koncert, prùøez alby Tøetí kniha džunglí, Dialog s vesmírem), Törr, Tøi sestry revival, Beautifull Cafillery, Sto zvíøat,
UDG, Dymytry.
Letní kino Žatec - program na Srpen 2011
Srpen hrajeme od 21,00 hod.
3.8.
Pan Popper a jeho tuèòáci
4.8.
Lidice
5.8.
X-men: První tøída
6.8.
Paul
7.8.
Harry Potter a Relikvie smrti èást 1
11.8.
Harry Potter a Relikvie smrti èást 2
12.8.
Biutiful
13.8.
Kung Fu Panda
14.8.
Hanna
18.8.
Odnikud nìkam
19.8.
Princ a pruïas
20.8.
Strom života
21.8.
Hon na èarodìjnice
25.8.
Rekvalifikace
26.8.
Tøi dny ke svobodì
27.8.
Ženy sobì
28.8.
Barbar Conan
29.8.
Muži v nadìji
Bližší informace o programu Letního kina

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, fotbalové prázdniny jsou
za námi a nová sezóna klepe na dveøe. Dovolte mi tedy, abych Vás
seznámil s událostmi, které se v našem klubu bìhem letní
pøestávky udály.
S radostí oznamuji, že bìhem letní pøestávky nikdo z
týmu minulé sezóny neodešel, naopak jsme získali nìkolik nových
posil, kterými jsou Jakub Horváth (pøestup z FC Chomutov),
Radek Píchal a František Fabián oba ze Žatce.
Letní pøíprava byla zahájena v úterý 19.7. Na prvním
tréninku bylo pøítomno 8 hráèù, toto èíslo není nijak oslnivé, ale
spoustu hráèù je na dovolených a tak se není èemu divit. Tréninky
budou pokraèovat každé úterý a ètvrtek na høišti v Novém Sedle.
TJ Nové Sedlo sehraje pøed startem sezóny nìkolik pøípravných
zápasù. Dne 30.7. na høišti Vroutku od 17h, 6.8. na høišti Ervìnic s
tamìjším dorostem od 17:30h a poslední pøátelské utkání sehraje
náš tým na vlastním høišti 13.8. s celkem Žíželic od 17h.
První utkání v nové sezónì 3. tøídy sehrají naši fotbalisté na høišti
Vrbna nad lesy a to 20.8. od 17h.
Chtìl bych tímto poprosit všechny vìrné fanoušky, aby se
podíleli na výjezdu a pøijeli podpoøit náš tým na neznámou pùdu
loòského úèastníka okresního pøeboru.
Další utkání v soutìži sehraje náš tým na domácím høišti dne 27.8.
s Libèevsem.
Jakub Èerný

Povolení MK ÈR E 19892: Vydavatel: Obec Nové Sedlo. Náklad 250 ks. Redakèní rada: Jaroslav Kubelík, Petr Sýkora, kontakt obce Hlavní 27,
Nové Sedlo 438 01 starosta@nové-sedlo.cz, tel. 415 786 113, Tiskne: Akord Chomutov.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku. Za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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