Novosedelský
øíjen 2011
Zpravodaj

èíslo 10 roèník I.

Vážení spoluobèané,
chtìl bych se pozastavit u dvou
vìcí, které mi pøipadají dosti
dùležité pro naší obec a víceménì
se týkají každého z nás. První se
týká naší školy a druhá obnovy
parku u kostela. Nejdøíve k naší
škole. Jistì mi dáte za pravdu, že
škola na vesnici patøí a že by
nemìlo dojít k jejímu uzavøení.
Obec na její provoz roènì vynakládá nemalé finanèní prostøedky, ale
pøitom plno dìtí z 1 až 4 roèníku
dojíždí do Žatce, takže si zákonitì
kladu otázku PROÈ? Již nìkolikrát
jsme na zasedání zastupitelstva
slyšeli z úst paní øeditelky ZŠ a MŠ,
jak je ve škole vše v poøádku, jak
jsou rodièe s výukou i s chováním
zamìstnancù školy spokojeni a na
druhou stranu nìkteøí rodièe radìji
posílají své ratolesti do školy do
Žatce, i když s tím mají urèitì více
starosti a obavy o své dìti, aby v
poøádku dojeli. Proto se vedení
obce rozhodlo vše dùkladnì
provìøit a zjistit dùvody, které
vedou rodièe k tomu, aby své dìti
nedávali do naší školy v Novém
Sedle. V pøípadì zjištìní pochybení
ze strany školy k tomu pøijmeme
opatøení.
A k té druhé vìci. Sami urèitì vidíte, v jakém stavu se nachází
vìtšina stromù v parku. Nejen že
jsou napadeni klínìnkou, ale i v
dùsledku žádné anebo v tom
horším pøípadì, neodborné péèi
jsou stromy v nedobrém stavu, kdy
hrozí, že dojde pøi vìtším vìtru k
pádu stromù a k ohrožení bezpeènosti lidí, tak i majetku. Zajisté
jste vidìli v televizi už mnoho
takových pøípadù, kdy došlo k pádu
stromu a i bohužel k usmrcení
osob. A tomu chce vedení obce
pøedejít a provést regeneraci parku
na základì odborného návrhu.
Jistì se najde pár kritikù, kteøí
budou proti kácení (na první pohled
hezkých stromù), ale i oni by si mìli
uvìdomit, že se jedná o majetek
obce a ta je povinna se o nìj øádnì
starat a neèekat, až se stane
neštìstí.
Petr Sýkora, starosta obce

Vážení ètenáøi zpravodaje,
øíjen, mìsíc, ve kterém se již pøipravujeme na sychravé a chladné zimní mìsíce, mìsíc, ve
kterém, již vìtšina z nás bude sledovat venkovní poèasí z pøíjemného a vytopeného prostøedí
svého obydlí.
Pokud si pøi odpoèinku ve svém køesle, nebo jiném posezení, pøeètete náš zpravodaj,
budeme rádi. Je tady však jedno úskalí. Usedneme na své oblíbené místo, pøipravíme
oblíbený nápoj, vezmeme denní tisk, knihu, nebo se pøipravíme na sledování oblíbeného
televizního seriálu a najednou nás probere neobvyklý zvuk, protože nám vypadne z ruky
rozeètená kniha, nebo jiná tiskovina, vèetnì brýlí, které se záhadným zpùsobem uvolnily z
místa, na které správnì patøí, a zjistíme, že jsme díky spánkové relaxaci pøišli o poøad, který
jsme chtìli sledovat. Hlavní je ale to, že jsme si odpoèinuli.
V minulém zpravodaji jsme vás informovali, že se v dalších èíslech zpravodaje budeme
podrobnìji zabývat historií našich obcí. Jsme si vìdomi toho, že nìkteré zkrácené pasáže
jsou již zveøejnìny na internetových stránkách obce. Ale ne každý obèan našich obcí má
pøístup k internetu a zvláštì u døíve narozených, je problém usednout k monitoru poèítaèe a s
historií obcí se seznamovat tímto zpùsobem. Proto nás omluvte, že nìkteré pøíspìvky budou
textovì shodné.
Za redakèní radu: Kubelík Jaroslav

Usnesení
z 12. zasedání ZO ze dne 26.10.2011 (èásteèný výpis)
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
-návrh ozelenìní a regenerace zelenì v parku pøed kostelem
-darovací smlouvu mezi obcí Nové Sedlo a Øímskokatolickou církví na kostel
sv. Bartolomìje v Žaboklikách
-zrušení výpovìdi pí.Štefanové na garáž
-zpráva finanèní komise
Poznámka: S úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce.

Jubilea
od 1.11. do 31.11. 2011
V mìsíci listopadu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Eva Wurmová - Sedèice
Václava Bartáková - Chudeøín
Pavlína Èechovièová - Žabokliky
Rudolf Spodniak - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a pohody.

Vzpomínka
Dne 19. øíjna tomu bylo již 20 let, co nám navždy
odešel náš milovaný bratr, strýc a velký kamarád
pan Jindøich Kraitl
ze Žaboklik. Kdo jste ho
znali, vìnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Stále s láskou vzpomínají
bratr František a sestry.

Informace obecního úøadu:
Po zdlouhavém povolovacím øízení byl dokonèen pøechod pro chodce pøes hlavní
komunikaci u Hospùdky na návsi. Pøechod byl vybudován pro bezpeènost všech obèanù, ale
pøedevším dìtí, na pøechodu frekventované komunikaci, kterou si nìkteøí øidièi (a bohužel se
jedná i o zamìstnance Vìznice Nové Sedlo) pletou se závodní dráhou. S pøipomínkami, že se
jedná o zbyteènou investici nelze souhlasit. Vedení obce si je vìdomo, že naštìstí prozatím
nedošlo k žádnému støetu chodcù s vozidly, ale nárùst dopravních prostøedkù projíždìjících
naší obcí je enormní a bude se jistì nadále zvyšovat. Proto je dùležité dbát o to, aby i do
budoucna byl pøechod pøes komunikaci bezpeèný.
Severoèeské pískovny a štìrkovny s.r.o. po dohodì s obecním úøadem a obèany Chudeøína
se zavázaly,že budou financovat vybudování nového veøejného osvìtlení v Chudeøínì jako
vstøícný krok v dùsledku plánované tìžby štìrkopisku v katastrálním území obce.V souèasné
dobì firma provádí èištìní a zpevnìní bøehu jezírka v obci.
V pøedchozím období byly v obci provedeny další stavební úpravy. Jedná se o opravu
venkovní omítky kaplièky v obci Èíòov, kde za pár let po generální opravì, došlo v dùsledku
nedostateèné izolace proti vlhkosti k opadání èásti venkovní omítky.
Dále byly opraveny stìny autobusové èekárny v Novém Sedle.V souèasné dobì jsou
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pøipraveny vnitøní stìny k vymalování vèetnì vyobrazení
barevného námìtu, který vybrali žáci ZŠ a MŠ V Novém Sedle z
pøedložených návrhù. Tím bude zpestøen vnitøní interiér èekárny.
Na vymalování stìn se mimo zamìstnancù obce budou podílet i
odsouzení z Vìznice Nové Sedlo. Pøedpokládáme, že se nenajde
„vandal“, který svou sprejerskou nebo jinou aktivitou poškodí
interiér èekárny. Spoléháme i na vás: nepøispìjte svou neèinností
a lhostejností tomu, aby opravené èekárny, jak v Novém Sedle,
tak v Sedèicích, byly poškozeny.
Zastupitelstvo obce obdrželo od projektové kanceláøe
architektonický návrh na vybudování parku mezi kostelem Sv.
Václava a farou a renovaci parku pod farou spolu s èásti ulice
Farní. V dùsledku stáøí a nestabilitì je navrženo po odborné
prohlídce odstranit z bezpeènostních dùvodù nìkteré vzrostlé,
stáøím poškozené stromy. Jedná se o nìkolik kaštanù. Aby i
nadále zùstala zachována historická kaštanová alej, budou novì
vysazeny již vzrostlé “èervené kaštany“, které svými rudými a
voòavými kvìty vhodnì nahradí odstranìné stromy. Èervený
kaštan mimo svùj krásný vzhled je i odolný vùèi klínìnce.
Na základì stížnosti pana Ing. Václava Stejskala s Chudeøína
proti organizaci GET s.r.o., která provádí prùzkum køemenné
suroviny u obce Chudeøín probìhlo v areálu spoleènosti Sever.
pískovny a štìrkovny s.r.o. jednání za úèasti zástupcù MŽP, fa.
GET s.r.o., Sever. pískovny a štìrkovny s.r.o., OBÚ Most a
starosty obce Nové Sedlo. Bylo konstatováno,že èinnost
organizace GET s.r.o. není v rozporu se stávajícími právními
pøedpisy ani s podmínkami vydaných rozhodnuti.
O tom, že nìkterým obèanùm našich obcí nejsou lhostejné

nevyužité a obce hyzdící pozemky, svìdèí i snaha pana Stejskala
odkoupit pozemek nad bývalým kulturním domem v obci
Sedèice a na parcele výsadbou stromù, okrasných keøù a jiné
zelenì obohatit a zkrášlit jednu z èástí uvedené obce. Za tuto
aktivitu je potøeba panu Stejskalovi podìkovat a popøát mu, aby
se jeho zámìr i pøes srážkový deficit, který v naší oblasti panuje,
podaøil. Podìkování však patøí i ostatním obèanùm, kteøí v
mnoha pøípadech ve svém volném èase a nìkdy i na vlastní
náklady pomáhají zlepšovat vzhled nìkterých veøejných
prostranství v našich obcích.
K lepšímu vzhledu by jistì pøispìlo i to, aby obec vyzvala
majitele k odstranìní autovrakù, pøípadnì jiných vìcí, které
hyzdí veøejná prostranství.
Myslivecké sdružení Žabokliky se rozhodlo na poèest svého
patrona Svatého Huberta umístit u budovy Mysliveckého
sdružení památníèek.
V uplynulém týdnu bylo dokonèeno v tomto roce poslední
(šesté) sekání trávy v našich obcích. V mìsíci listopadu se bude
provádìt již jen úklid spadaného listí. Svoz zahradního odpadu a
listí z Vašich zahrad se stále bude odvážet každé pondìlí až do
odvolání. Jelikož nedošlo k žádné dohodì s bytovým družstvem
Žatec,pøestane obec provádìt sekání trávy a i úklid snìhu v obci
Sedèice u bytových domù èp. 43, 44, 45 (pozemky nejsou v
majetku obce).
Zasedání zastupitelstvo obce se nyní budou konat vždy
poslední støedu v mìsíci od 17,00 hodin s výjimkou prosince,
kdy se zasedání uskuteèní 21.12.2011.

Otevírání vìžní schránky
Pondìlí 17. øíjna 2011 se mohlo stát pro naši obec z
historického hlediska významným dnem. Pøi opravì støešní
krytiny pravé kostelní vìže se oèekávalo, že v „makovici“ bude
uložena schránka, ve které na základì záznamù v kronice obce
mìla být uložena pamìtní listina. (Citace z kroniky obce:
„Právì pøed vypuknutím svìtové války (1914) nechal tehdejší
patron Dr. Hans Damm s udìlením státního pøíspìvku opravit
støechu a patøiènì renovoval celý zevnìjšek, o tomto èinu byla
tehdy vydána pamìtní listina a uložena do makovice pravé
vìže“). Po napjatém oèekávání pøi otevøení makovice dne
17.10.2011 zavládlo mezi úèastníky zklamání. Makovice byla
prázdná. Od doby uložení pamìtní listiny, byl zevnìjšek i vnitøek
kostela nìkolikrát opravován a renovován. Bohužel zjistit, kdy
došlo k otevøení schránky, nebude snadné. Pokusíme se zjistit,
zda dokumenty nejsou uloženy v okresním, pøípadnì
øímskokatolickém archivu. Starosta obce povìøil kronikáøe Obce
Nové Sedlo zpracovat písemné a fotografické dokumenty z
hlavních událostí minulých let i ze souèasnosti, které budou
uloženy na pùvodní místo do pravé kostelní vìže.
Pohled na horní èást obce, který se naskytl
po odstranìní støešní krytiny pravé støešní
vìže kostela v Novém Sedle

Foto: Petr Sýkora
Reakce na èlánek Obec vs. ZŠ a MŠ Nové Sedlo?
Do redakèní pošty jsme obdrželi vyjádøení øeditelky ZŠ a MŠ v Novém Sedle
Mgr. D. Milsimerové k èlánku Ing. Zuzany Aschenbrennerové, ve kterém se
vyjadøovala k nehospodárnému vedení ZŠ a MŠ.
Øeditelka se v pøíspìvku ostøe ohrazuje proti pasážím, které jsou dle jejíh
vyjádøení nepravdivé a nedostateènì podložené. Veškeré povinnosti, které
øeditelka školy pøi úèelném a hospodárném øízení školského zaøízení má, jsou
obsahové zajištìny v plné míøe. Kontrola Èeské školní inspekce ani ostatní
kontrolní orgány neshledaly žádné nedostatky, jak v hospodaøení ZŠ a MŠ, tak ve
výuce žákù. Dále øeditelka uvádí, že spolupráce s pøedchozím zastupitelstvem
byla vždy korektní a nevidí dùvod, proè by tomu tak nemìlo být i nadále se
souèasným vedením obce vèetnì zastupitelstva.
Po obdržení pøíspìvku øeditelky a po urèitém zaváhání zda zveøejnit pøíspìvek
v plném rozsahu, jsme došli k názoru, že se prostøednictvím zpravodaje nebudeme
do kompetencí obou subjektù vmìšovat a tím pøispívat k tomu, aby mezi
zastupitelstvem obce a øeditelstvím školy došlo k dalším vyhroceným vztahùm.
Jedno je však naprosto nutné udìlat a to ZŠ a MŠ v Novém Sedle ZACHOVAT tak,
aby sloužila k výuce dìtí z našich obcí i nadále, jak se tomu dìje od roku
1931.Starosta obce pan Petr Sýkora, dle svého rozhodnutí pozve poèátkem
mìsíce listopadu všechny zainteresované strany a pøivítá i pøítomnost rodièù dìtí,
kteøí ZŠ a MŠ navštìvují, aby se na veøejném fóru svými pøipomínkami vyjádøili,
zda majík systému výuky nebo k pøístupu pedagogických pracovníkù k dìtem
pøipomínky.
Jaroslav Kubelík
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Den váleèných veteránù
11. listopad, je den vìnovaný památce váleèných veteránù.
Slaví se celosvìtovì jako Den veteránù nebo Den vzpomínek. Od
listopadu 2001 je tento významný den pøipomínán i v Èeské
republice. Proè byl vybrán právì 11. listopad, vám pøiblížíme v
krátkém pøíspìvku.
11. listopad byl vybrán symbolicky, nebo toho dne roku 1918
bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského
mìsta Compiègne podepsáno pøímìøí mezi Spojenci a
Nìmeckem, jímž byly na západní frontì ukonèeny boje 1.
svìtové války. Hlavními signatáøi pøímìøí byli vrchní velitel
spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a nìmecký zástupce
Matthias Erzberger. Tradice oslav konce 1. svìtové války se
zaèala rodit již pøi prvním výroèí dne pøímìøí, 11. listopadu 1919,
kdy byl tento den pøipomínán v Londýnì, Paøíži i dalších mìstech
dohodových státù. Americký prezident Woodrow Wilson téhož
roku oficiálnì vyhlásil 11. listopad Dnem pøímìøí. Oficiálním
svátkem se stal v roce 1926.

Roku 1954 pøejmenoval Kongres Den pøímìøí na Den veteránù.
Symbolem Dne veteránù se stal kvìt vlèího máku. To má svùj
pùvod v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John
McCrae, jenž sloužil na západní frontì, nedaleko belgického
mìsta Ypres. Vlèí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. svìtové
války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina
Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských
expedièních sil polní maršál sir Douglas Haig jako pøedseda
Nadace veteránù vlèí mák za symbol pro sbírku na pomoc
váleèným veteránùm a invalidùm.
Památník váleèných veteránù je i v naší obci a to v parèíku pod
farou. Na památník, který byl v letošním roce restaurován, byla
instalována kopie pùvodní bronzové desky se jmény 18 obèanù
Nového Sedla, kteøí padli v 1 svìtové válce.
Od 50. let minulého století nebylo prioritou minulého vedení
státu propagovat, natož poøádat vzpomínkové akce k této
události.

Restaurovaný památník
Vzpomínková a
pietní akce byla po
nìkolika desítkách
let obnovena i v
naší obc a to 11. listopadu 2001,kdy
bývalý starosta
položil k památníku kytici kvìtù.
Pietní akce probìhne i v letošním
roce jako vzpomínka na obèany z
naší obce, kteøí
padli v 1. svìtové
válce.

Historie obce Nové Sedlo
Dìkujeme paní Anízii Krejèové a paní Alle Alföldiové za zapùjèení archivní fotografie dnešní Horní hospody v
Novém Sedle. Pøesné datum poøízení není na fotografii uvedeno, ale pøi porovnání s ostatními dokumenty se z
nejvìtší pravdìpodobností jedná o rok 1935.
Jaroslav Kubelík
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Kapitoly z kroniky historie obce Nové Sedlo, která obsahuje 210
stránek, budeme zveøejòovat na stránkách zpravodaje postupnì a ve
zkráceném rozsahu, který však bude obsahovat veškeré hlavní události,
které jsou od první zmínky o založení od obce Nové Sedlo v kronice
uvedeny.
Úvodní stránka kroniky obce Nové Sedlo
tato kniha obsahuje dvì stì deset bìžnì èíslovaných stránek.
Obecní úøad Nové Sedlo, dne 30. èervna 1933
Obecníradní:
Starosta obce
Philipp Karel, v.r.
Josef Achtner, v.r.
Napsal:Josef Achtner, zednický mistr
Sepsal:Antonín Schindler, faráø
I. Úvod a místopis.
Obec Nové Sedlo sestává ze dvou osad – Nové Sedlo a Chudeøín,
které jsou od sebe vzdáleny cca 2 km. Z celkové výmìry 755 ha
pøipadá 591 ha na Nové Sedlo a 146 ha na Chudeøín. Sídlo obecního
úøadu se nachází v Novém Sedle è. 28. Osada Chudeøín nemá vlastní
místní úøad ani pøímé silnièní spojení. Od roku 1594 ho dìjiny spojují s
Novým Sedlem.
Vesnice (osada) Nové Sedlo
1) Poloha, poèet èísel
Obec Nové Sedlo je vzdálena 5,5 km od okresního mìsta Žatce, na
sedlovitém úboèí – od èehož i pøíhodné jméno -, které na pravém bøehu
Ohøe obklopuje údolní kotlina; tøi øady domù se táhnou v mírném
stoupání od jihozápadu k severovýchodu. Dolní dvì øady domù tvoøí
hadovitou linii až k pražsko-kadaòské odboèce silnice ke koneènému
bodu u nejvìtšího komplexu budov – statku a odboèuje pak v témìø
pøímém výbìžku proti ještì témìø 1,5 km vzdálené Ohøi; horní øada
domù s vyènívajícími budovami – kostelem, farou a školou uzavírají
pùsobivì panoráma jako korunující zadní stìna. Jednotlivé roztroušené
domy s bývalým pøevozem (è. 40), nynìjší myslivnou, zvanou
"Pommerei" è. (39), ovèárnou (è. 38), Novým mlýnem (è. 53), strážním
domkem è. 76 (è. 60), stanièní budovou è. 58 a bývalou kotelnou (è. 59)
doplòují celkem jednotný ráz obce.
Obec má nyní (1932) 97 domovních èísel s 95 domy; èíslo 23 a 35
chybí v dùsledku demolicí; è. 1 a è. 46 jsou dvojèísla: 1a a 46a, prvé
protože tvoøí zvláštní èást (byt šafáøe a vrátného) velkého komplexu
budov; poslední 46a protože patøí rùzným majitelùm; naproti tomu patøí
èísla 29 a 72, jakož i 32 a 73 jen jednomu majiteli. Èíslo 72 bylo pøevzato
ze zrušené cihelny na Žatecké cestì. Èíslo 77 tvoøí s èíslem 22 jeden
celek a nemá žádné zvláštní oznaèení.
Témìø všechny domy mají nyní ohnivzdornou krytinu, pøevážnì z
cihel, èásteènì z bøidlice (è. 74 – vila), èásteènì z eternitu (è. 36, 41 a 9);
pouze ovèárna je ještì pokryta šindelem. Všechny domy jsou dobøe
udržované, poskytují pøíjemný pohled; vìtšina z nich je pøízemních, 14
jednoposchoïových ( è. 1, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 36, 37 a
74).
2) Stav pùdy, hranice, niva
Celé místní území se nepatrnì vyvyšuje a nachází se v nadmoøské
výšce prùmìrnì 23 m. Osadou se táhnou tøi pahorky. Jihovýchodnì od
obce se rozestírají takzvané "Bahnleiten" (drážní úboèí, voznice), které
se táhnou od Liboèan až k odboèce obecní silnice od silnice okresní. Na
jejím záhybu probíhá trasa duchcovsko – plzeòské železnice. Napøíè od
dráhy u viaduktu obecnì zvaného "kanál" se táhne další dalekosahající
záchyt až naproti k Bøežanùm, zèásti zvaný "Schûrleiten" (Leite = stráò.
schûren = hrabati, kutiti). Odtud se odvìtvuje sedlovitý výbìžek,
prochází støedem obce a konèí ve vyvýšeninì "Vogelstange" 242 m
(Ptaèí bidlo) naproti Ohøi. Také Bahnleiten (drážní oboèí) tlaèí hned pøi
vstupu do obce výbìžek naproti Ohøi, který také souèasnì uzavírá
vyvýšeninu zvanou "Goldhûbel" (Zlatý pahorek). Tato vyvýšenina tvoøí
také hranici s Liboèany. Tøetí pahorek "Ziegenblig" (Kozí vrch) 231 m
tvoøí od Ohøe hranici mezi Bøežanami a je zøetelným prùlomem výbìžku
na levém bøehu Ohøe.
Takto probíhá hranice obce od Ohøe podél Kozího vrchu starým
korytem a dále podél "Höniggraben" proti Bøežanùm a dále potom pøes
"Schûrleiten" na vršek okresní silnice proti Chudeøínské vyvýšeninì až
k odboèce silnice do Žaboklik a Bøežan. Tím obklopuje nádraží až k
bývalé kotlinì klesá do Libouše dolù až k Aubachu (kat. obec Èernýø),
opìt stoupá vzhùru a køižuje silnici a dráhu a konèí nad Zlatým
pahorkem ("Goldhûbel") u ovèárny na Ohøi.
Takto popsané katastrální území vykazuje ještì v mnoha èástech stará
jména niv a plání, z nichž nìkterá byla jmenována, jako: "Goldhûbel"
(Zlatý pahorek), "Vogelstange " (Ptaèíbidlo), "Zeigenblig" (Kozí
vrch), "Alte Eger" (Stará Ohøe), "Schûrleiten"; k tìmto patøí ještì
následující: "Palauken" (pole po obou stranách obecní silnice až k

viaduktu)," Trab" (louky za kostelem podél cesty ke strážnímu domku è.
77), "Stauden" (pole pod strážním domkem è. 77), "Brûmeln" (louky
pod strážním domkem è. 77 mezi dráhou a žatecko- Kadaòskou silnicí),
"Pfaffenstauden" (pole za Kozím vrchem hranièící u katastru Bøežany),
"Dicke Weiden" s "Ochsensiese" západnì od obce pod "Fuchsenoc,
(Lišèí posed) patøící do Bøežan a dále ještì "Kuranda" , která zahrnuje
louky u nádraží. Geologicky se pohoøí nazývá"Saazer Schichten"
(Žatecké vrstvení). Jsou to terciální útvary, které vznikly vrstvením
vícero jemných køemencových pískù a hlíny. Sloje jsou nevýznamné a
nevhodné k tìžbì podøadného bahenního hnìdouhlí.Jednu takovou
uhelnou sloj tvoøí "Ziegenberg" (Kozí vrch).
Tìžební právo
vlastní firma Leo Fried a Goldmann v Chomutovì.
3. Vody (Vodstvo)
Kromì Ohøe, která smìrem k severu ohranièuje místní krajinu a
potoka Aubach, který ji uzavírá k jihovýchodu, protékají místem pouze
dva malé potoky. Žádný z nich nemá pùvod v katastrálním území, pøesto
se zde spojují a odtékají spoleènì do Ohøe. Vìtší potok pramení u
Èínova, kde nejprve napájí vodovodní vedení; jeden jeho stálý výtok
naplòuje Èínovský obecní rybník; jeho pøebytek pak odtéká k
Bøežanùm a pøibírá pøebytek prvého místního rybníka a pokraèuje na
katastrální hranici Bøežany jako "Höniggraben" do starého øeèištì Ohøe.
Nedaleko "Drieches" (luèiny mezi statkem a pøedním Kozím vrchem) se
spojuje s druhým potokem, který má svùj pùvod ve druhém Bøežanském
rybníku a protéká polem, zahradnictvím a chmelnicí statku.
Døíve protékala místem také Ohøe, jak to zøetelnì ukazuje staré
koryto, prolomila pak ale Pøívlacký záchyt a vytvoøila si tak vlastní
cestu. Údolní kotel proti Bøežanùm je zøejmì zaplavené místo a
obsahuje nejlepší pùdu. Mezi lidmi se udržuje stará zkazka, že Ohøe
kdysi protékala velice blízko obce a u domu è. 16 ( A. Winkler) byl
pøevoz. Až do regulace v roce 1911-13 se pøi povodni; zejména na jaøe,
èasto vylila z koryta a zaplavila široko krajinu u Nového mlýna. Pøi
oblevì se hnaly ledy až do blízkosti domkù (è.2). Takováto ledová
zácpa nastala ještì v únoru 1913 v Hùrkách a Záhoøí a museli zde
pomáhat pionýøi (zákopníci) z Terezína.
4. Podnebí
Toto je v dùsledku geologických pomìrù pøíznivì ovlivòováno a je
tudíž mírné. Obrovská zeï Krušných hor chrání pøed drsnými
severozápadními vìtry, nízká poloha v žatecké kotlinì pøináší vyšší
roèní teploty (+8°C). Tato poloha má ale i nepøíznivé dùsledky: mraky se
shlukují na ochranné stìnì Krušných hor, tìžknou a aniž by poskytli
èasto toužebnì oèekávaný déš, zastaví se na pohoøí a pøináší èetné
srážky tam. Tento stav nám však opìt pøináší tu výhodu, že naši krajinu
nepostihuje èasto krupobití. Ve 20-tých letech od 1912-1932 pøi
krupobití dne 1. èervna 1916 nevznikly žádné vìtší škody. Pojištìní proti
krupobití nemìlo tudíž žádný vìtší význam. Tìžké bouøky pøicházely z
jižního smìru z krajiny od Èeradic. Takovéto byly dne 27. dubna 1930 s
velmi silnými dešovými srážkami a blesky (v jedné stáji Nového
Mlýna); dne 4. èervence 1929 s vichøicí podobnou orkánu. Tyto nemají
velkého významu a budou od poloviny kvìtna 1929 mìøeny státní mìøící
stanicí 4. øádu pravidelnì na faøe (Ombrometrische Station), Od této
doby jsou pravidelnì vedeny záznamy a mìsíèní zprávy
hydrografického oddìlení jsou odesílány do Prahy. Druhopisy se
uchovávají na faøe. Samostatný registraèní aparát tohoto ústavu byl od r.
1929 svìøen panu Josefu Rozenkrancovi, rolníku na odpoèinku v
Novém Sedle.
Zimy jsou vìtšinou mírné, èasto témìø bez snìhu. Pouze zima v r.
1928/29 tvoøila výjimku a teploty klesaly až k –33°C. Bìhem r. 1919
zaèalo velmi brzy hustì snìžit (koncem øíjna), naproti tomu pøinesla
zima další extrém, kdy napadl v dubnu, kdy již bylo vše v kvìtu. Pøesto
ale úroda byla velmi dobrá.
Nakonec je na místì zmínit se o jednom hlavním faktoru našeho
podnebí, smìru vìtrù: zatímco bìhem zimních mìsícù pøevládají vìtry
jižního smìru, v letních mìsících (kvìten, èerven, èervenec) více ze
smìru severovýchodního, podél údolí Ohøe od Klášterce až k Lounùm.
Mìsíce srpen a leden jsou na vìtry nejbohatší.
Tyto pøíznivé podmínky, které jsou ovlivòovány geografickými
(zemìpisnými) pomìry, pùsobí na úrodnost pùdy a její obdìlávání k
užitku a požehnání.
5. Poèty obyvatelstva
èinily v celé obci Nové Sedlo podle sèítání lidu v roce 1930 719, tj. 603
v Novém Sedle a 116 v Chudeøínì. Podle národností je 484 Nìmcù, 229
Èechù, 6 cizincù (to jsou cizí státní pøíslušníci, z toho 5 Rakušanù).
Zatímco od roku 1921 nedošlo k vìtšímu pøírùstku obyvatel, tak
poslední sèítání lidu ukázalo pøírùstek mnohem vìtší. Bìhem r. 1910 v
Novém Sedle 479, v Chudeøínì 78, tedy v celém území 557 obyvatel, v
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roce 1921 stoupl poèet v Novém Sedle na 535, v Chudeøínì na 90,
celkem na 625 obyvatel, z toho 565 Nìmcù a 60 Èechù. Oproti
výsledkùm sèítání lidu v r. 1900 s 614 obyvateli (532 v Novém Sedle, 82
v Chudeøínì) èiní pøírùstek 17,1% až do r. 1930, oproti døívìjšímu
sèítání v r. 1921 pøírùstek 15,04%.
Vìtšímu poètu obyvatel odpovídá také ta skuteènost, že má v obci
sídlo farní úøad (od r. 1734), 2 obecní školy (od r. 1881); jedna dvouletá
nìmecká (zal. 1737) a jedna dvouletá èeská (1927) – r. 1923 byla zøízena
státem jako škola menšinová – poštovní úøad (od r. 1921), lékaø (od r.
1898), èetnická stanice (od 1876 s pøerušením 1885 – 97). Zde má sídlo
také obecní úøad (od 1921 s vlastní kanceláøí v è. 28), jakož i správce
statku (s vlastní kanceláøí od 1918 v è. 1). O èlenìní povolání a o
spolcích bude podána zpráva na pøíslušném místì.
B: Vesnice (osada) Chudeøín
Leží 7 km západnì od Žatce, asi 1 km od žatecko-kadaòské silnice
proti severu na površí ve výšce 270 m, a nachází se od stanice naproti
Sobìsukùm. Dvì øady domù obklopují rozlehlé místní námìstí s
rybníkem a kaplièkou (Bolestné Matky Boží). Všech 18 domkù je
pøízemních a jsou ohnivzdornì zajištìny. Velký komplex budov na
východní stranì obce tvoøí obytné a hospodáøské budovy, které patøí ke
statku v Novém Sedle. Tøi cesty zprostøedkují spojení mezi sousedními

obcemi a okresní silnicí. Až do r. 1747 byl Chudeøín zaèlenìn do
Sobìsuk, poté do Nového Sedla, kam souèasnì patøí i školou a pozdìji
od r. 1914 pøidìlen i poštovnímu úøadu v Novém Sedle. V roce 1930 bylo
spoèítáno 116 obyvatel. V obci je jeden hostinec (è. 3) a jeden obchod (è.
15). V Chudeøínì je také vodojem a v roce 1902 zøízené vodovodní
vedení dr. Johannem Dammerem nákladem 11.000 korun. Zásobuje
statek v Novém Sedle pitnou a užitkovou vodou. Pùdy, která je trochu
ostøejší se hodí více k pìstování obilí, ménì pak k pìstování chmele.
Osada Chudeøín tvoøí sice samostatnou katastrální obec (164 ha),
nemá však od roku 1880 žádné obecní jmìní, žádné obecní zastoupení a
nevytváøí vlastní honební území. Od roku 1598 zùstala spojena se
statkem v Novém Sedle. V roce 1926 byla od pozemkového úøadu v
rámci takzvané pozemkové reformy rozdìlením 48 ha pøikoupené pùdy
od statku zøízena dvì nová vìtší hospodáøství pro èeské kolonisty, jedno
(è. 8) s 25 ha, druhé (è. 10) s 23 ha. Rozparcelováním pøi èasté zmìnì
obyvatelstva zaniklo hospodáøství è. 3. Tímto zde bylo popsáno
nejdùležitìjší z charakteristiky obou obcí. Nežli se ale kronikáø pokusí
objevit jejich historický vývoj, chtìl by podat ještì krátký pøehled
èetných stop pøedhistorické minulosti, kterou nazýváme starovìk
(prvotní dìjiny).
Dle dobových dokumentù zpracoval Jaroslav Kubelík

Podìkování:
Dìkuji touto cestou žákùm ZŠ a MŠ v Novém Sedle za pìkné vystoupení a krásné dárky k svátku seniorù.
Jarmila Syrovátková

Foto: Hana Kovandová

Informace ZŠ a MŠ Nové Sedlo - akce školy - LISTOPAD
3.11. Celoroèní výukový program „Les ve škole - škola v lese” - zahájení
8.11. Divadlo Žatec - MŠ
10.11. Vernisáž výstavy: Pøírodní spoleèenství - les - 15:00 hod.
16.11. Den poezie - recitaèní soutìž
16.11. Beseda ke Dni boje za svobodu a demokracii (17.11.) - státní svátek - téma: Jak se, dìti, máte?
21.11. Svìtový den dìtí (20.11.2011) - školní projekt Dìtská správa - Školní „kino” - film
23.11. Preventivní program: Alkohol, drogy a vaše dìti - beseda
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Dne 1. 10. 2011 se hrálo další kolo 3. tøídy.
Fotbalisté Nového Sedla pøivítali na domácím
høišti neznámí celek z Panenského Týnce. Po
prohøe z minulého kola se chtìli domácí ukázat
a protrhnout smolnou sérii na sedelském pažitu.
V brance se poprvé pøedstavil druhý brankáø
Radek Kroc. Utkání zaèalo svižnì. Hned v 5.
minutì zahrávali domácí hráèi rohový kop a
dokázali ho využít. Prudký centr do vápna se
odrazil k domácímu Majorosovi a ten støelou k
tyèi otevøel skóre zápasu. V 10. minutì se skóre
mìnilo znovu avšak na druhé stranì. Hosté
nakopli balón na domácí branku, pøesto že míè
míøil do autu, domácí brankáø ho chtìl
nepochopitelnì chytit, ale míè mu vypadl z
ruky a hosté tak dokázali srovnat. Po té se
støídali šance na jedné i druhé stranì ale gól se
podaøilo vstøelit opìt domácím. Po pìkné akci
po pravé stranì zakonèoval domácí Fabián a v
35.minutì zvýšil na 2:1 pro domácí. Ale to
nebylo vše v 1. poloèase. Hned ve 38. minutì
nakopli hosté balón za domácí obranu, která si
hrubì nerozumìla, a hostující hráè v nájezdu
jeden na jednoho svou šanci promìnil. Do
kabin se šlo za stavu 2:2. O pøestávce byl
vystøídán domácí Živníèek a na høištì se dostal
Varga, který hru výraznì oživil. Domácí se
hrnuli do útokù a snažili se strhnout výhru na
svou stranu ale po tyèce Fabiána a nìkolika
dalších støelách, které míøily, mimo branku už
se jim gól vstøelit nepodaøilo. Hosté ohrožovali
domácího gólmana z ojedinìlých proti útoku,
ale gól se jim též vstøelit nepodaøilo a tak si oba
týmy rozdìlili po jednom bodu. Pro domácí je
to však varování, protože dokázali získat pouze
2 body z posledních tøí domácích zápasù. Moc
dìkujeme všem divákùm, kterých se opìt sešlo
nevídaných 120, za ohromnou podporu.
V 8. kole 3. tøídy zajíždìli sedelští fotbalisté
na høištì vedoucího týmu ze Høíškova. Do
utkání vstoupili naši fotbalisté velmi dobøe.
Hned od zaèátku mìli hosté více ze hry, ale gól
se jim vstøelit nepodaøilo. Domácím však ano, v
15. minutì si hosté poèínali ve vlastním vápnì
velmi nedùraznì a domácí trestali hned z první
šance. Za dalších 5. minut už to bylo 2:0.
Domácí zahrávali standartní situaci na
polovinì høištì, nakopli balón na bránu a ten za
pøispìní vìtru a hostujícího brankáøe Vávry
zapadl pod bøevno. Hosté se však nevzdávali a
snažili se vstøelit gól. Do poloèasu to však
nezvládli, naopak domácí pøidali ještì jednu
branku. Po sólovém úniku domácího hráèe
fauloval hostující brankáø ve vápnì a domácí
tak z penalty zvýšili na 3:0. Do kabin se šlo za
velmi nepøíznivého stavu pro hosty. Do 2.
poloèasu nastoupili hosté jako vymìnìní a
pøevzali veškerou iniciativu. Pøehrávali domácí
a za to se doèkali vytouženého snížení. Hostující Majoros zatáhl balón do vápna a tam ho
domácí hráè nevybíravým zákrokem fauloval.
Hosté tak mìli možnost pokutového kopu,
který promìnil v první gól sám postižený.
Hosty gól nakopl a nadechli se k ohromné
stíhací jízdì. V 70. minutì si vytvoøili drtiví tlak
a ten pøetavili po nìkolika støelách a dorážce
Korfa v druhý gól a snížili na rozdíl jediné
branky. Hosté vìøili, že dokážou stav utkání
vyrovnat, avšak štìstí jim nepøálo. Po centru
Jíry se krásnou rybièkou prosadil hostující
Fabián, ale z malého vápna dokázal trefit jen
bøevno. Hosté se neustále tlaèili do branky a
mìli spoustu šancí, které nedokázali promìnit a
domácí trestali. V 85. minutì z protiútoku

vstøelili 4 gól a tak utkání skonèilo 4:2 pro
domácí. Na utkání dorazilo 30 sedelských
fandù, kterým patøí velký dík, že dokázali
podporovat své hráèe po celý zápas i v nelidské
zimì, která v Høíškovì panovala.
V 9. kole se èekal souboj velkých rivalù kdy
na sedelský pažit pøijeli hosté ze Slavoje Žatec
C. Èekalo se velmi vyhrocené derby, ale utkání
bylo sehráno v duchu fair play. Domácí
fotbalisté nastoupili v plné sestavì a chtìli
protrhnout smùlu z pøedešlých domácích
zápasù. Od zaèátku zápasu se hrálo nahoru
dolù. Domácí mìli více ze hry i více šancí
vstøelit gól, ale nedaøilo se jim. V rozmezí mezi
15 a 25 minutou mìl na noze 3 góly domácí
Korf, ale gól vstøelit nedokázal. Druhý z
útoèníkù František Fabián v souboji tváøí v tváø
s hostujícím gólmanem nedokázal zasunout
balon za brankovou èáru a tak trestali hosté. Ve
43. minutì nedokázali odvrátit domácí hráèi
hlavièkovaný balón a hosté otevøeli skóre
zápasu. Do kabin se šlo za stavu 1:0 pro hosty.
Do druhého poloèasu nastoupili domácí s
vìdomím srovnat stav utkání a koneènì zlomit
prokletí. Hosté však byli proti a ve 48. minutì
kdy domácí byly, myšlenkami ještì v kabinì
zvýšili své vedení na 2:0. Fotbal se hrál nahoru
dolù a pro diváky byl jistì atraktivní, ale pro
domácí to byl køest ohnìm. Hosté dokázali
vstøelit ještì jeden gól a zvýšili své vedení na
3:0. Výsledek se podaøilo už jen kosmeticky
upravit, když si domácí útoèník Nguyen Ngoc
Son pohrál s hostující obranou a vstøelil jediný
gól domácích. Utkání tak skonèilo 3:1 pro
hosty a domácí opìt ztratili na svém høišti
dùležité body. Dìkujeme všem divákùm,
kterých dorazilo neuvìøitelných 150, za
neustálou podporu i v èasech kdy se daøí ménì.

10. kolo se hrálo na høišti Krásného Dvora.
Soupeø, se kterým dokázali naši fotbalisté
vyhrát poslední 3 utkání, se nacházel pøed
tímto utkáním na 1. místì 3. tøídy. Na utkání
opìt dorazila asi 20 vìrných sedelských
fanouškù. Ještì pøed úvodním hvizdem se
pøedvedl hlavní rozhodèí, když nechal hostující
fotbalisty vysvléknout z podvlíkaèek, které
mìli kvùli nelidské zimì, která v Krásném
Dvoøe panovala. Za to si vyslechl nìkolik
nepublikovatelných nadávek. Zápas zaèal pro
hosty velmi dobøe, pravidelnì se dostávali do
domácího vápna a pálili jednu šanci za druhou.
Hostující Bašta šel v 10. minutì sám na
brankaøe ale místo støeli pøihrával, ale domácí
to dokázali ubránit. Hned vzápìtí se na
domácího brankáøe øítil Vladislav Korf, ale
místo zakonèení zvolil pøihrávku na Baštu,
který byl bohužel v ofsajdu. I domácí mìli
nìkolik slibných šancí, ale hostující obrana si
poèínala velmi dobøe, a když už se hosté dostali
pøed bránu, likvidoval jejich støeli výborný
hostující brankáø Vávra. Tìsnì pøed
poloèasem, když bìžela 42. minuta, se k míèi
dostal hostující Nguyen Ngoc Son, tvrdì
vystøelil levaèkou, domácí brankáø dokázal
jeho støelu pouze vyrazit a velmi dobøe hrající
Korf dorazil míè do sítì. Do šaten se šlo tedy za
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stavu 1:0 pro hosty. Do druhého poloèasu
nastoupili naši fotbalisté stejnì dobøe, jako
zakonèili ten první. Tlaèili se pøed domácí
bránu a šance støídala šanci. Domácí byli
bezradní. Hosté byli nuceni v 60. minutì
vystøídat levého záložníka Baštu, který mìl
zdravotní problémy a do hry naskoèil Ludìk
Varga. Hned za 5. minut støídali hosté znovu,
støedového hráèe Petra Böhma nahradil Jakub
Majoros. Právì Jakub Majoros pøedložil v 75.
minutì gólovou pøihrávku Jakubu Èernému,
ten však nabídku trestuhodnì zahodil a skóre se
nemìnilo. Od 80. minuty mìli sedelští
fotbalisté ještì 2 gólové šance, když sprintoval
pøes celé høištì Jan Totzauer ale domácího
brankáøe pøekonat nedokázal a na nìj navázal
právì nastoupivší Jakub Majoros, který
nastøelil bøevno. Skóre už se do konce utkání
nezmìnilo a tak hosté dokázali porazit Krásný
Dvùr po ètvrté v øadì a koneènì prolomili
støeleckou smùlu. Velký dík patøí pøítomným
divákùm, kteøí vážili dlouhou cestu a neúnavnì
podporovali své fotbalisty po celé utkání.
V 11. kole pøivítali Sedleští fotbalisté na
svém høišti celek z Roèova. Pøed úvodním
hvizdem byla z rukou pana Miroslava Èerného
pøedána doživotní permanentka našemu
dlouholetému spoluhráèi a kamarádovi
Miroslavu Zlatohlávkovi, který nyní bydlí
právì na Roèovì. Jeho dojetí z dárku bylo
patrné a slzy štìstí skrápìli sedelský trávník. Po
této oficialitì už se zaèal hrát fotbal. Domácí
zaèali svižnì a hned od zaèátku se tlaèili do
zakonèení. První šanci mìl domácí Èerný,
krásný centr z pravé strany však trestuhodnì
zahodil a balón poslal vedle branky. Hosté se
nedokázali z tlaku vymanit a tak v 10. minutì
pøišel trest. Na pùlící èáøe pøevzal odražený
balón právì Èerný a køižnou pøihrávkou poslal
do sólového úniku Korfa, který se nemýlil a
otevøel skóre. Domácí tedy vedli 1:0, ale
nepolevili a festival zahozených šancí
pokraèoval. V další šanci domácích se ocitl
Nguyen Ngoc Son ale hostující gólman byl
proti a vytáhl se výborným zákrokem. Hned za
5. minut mohl znovu navýšit skóre domácí
Èerný, když mu pøihrával právì Son, ale levou
nohou nedokázal míè usmìrnit mezi tyèe. Stav
zùstával stejný i po další šanci Korfa, který z
blízkosti nastøelil tyè. Do kabin se šlo za stavu
1:0 pro domácí. Do druhého poloèasu vlétli
domácí opìt jako uragán a vytvoøili si nìkolik
slibných šancí, ale gól se jim vstøelit
nepodaøilo. Naopak na druhé stranì udeøili
hosté, když pøihrávka ze støedu høištì propadla
domácí obranì a hostující hráè se v nájezdu 1 na
1 nemýlil. Domácí se však nevzdali a snažili se
zvrátit výhru na svou stranu. Toto úsilí však
vyústilo v èervenou kartu pro domácího Baštu,
který v souboji nechtìnì rukou udeøil do
oblièeje hostujícího hráèe. Ten byl znaènì
otøesen a pro jistotu mu byla pøivolána sanitka,
domácí pokraèovali v 10. V 70. minutì domácí
vystøídali všechny 3 hráèe a došlo k velkému
oživení hry. V 75. minutì se øítil domácí Korf
na bránu a hostující hráè ho ve vápnì fauloval,
po právu obdržel druhou žlutou kartu a stav
hráèù na høišti se vyrovnal. Rozhodèí naøídil
pokutový kop. Støídající Ondøej Bukovský si
postavil balón na puntík oznaèující pokutový
kop a støelou k pravé tyèi se nemýlil. V 80.
minutì už to bylo 3:1, po faulu na Zedníka se k
pøímému kopu postavil stoper Michal Hon a
krásnou støelou otøenou o bøevno uzavøel skóre

Sport pokraèování ze strany 6
zápasu. Velký dík patøí všem fanouškùm, kteøí pøišli podpoøit svùj tým.
Další utkání sehrají Sedelští fotbalisté a høišti Vroutku dne: 5.11. od
14h a poslední utkání sehrají na domácím høišti s Lenešicemi B dne:
12.11. od 14h.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

POZVÁNÍ K PODZIMNÍMU PÁBENÍ

HÁDANKA
?
D

dìtské šidítko
aromatický alkoholický nápoj
plod jehliènanu
fialová èokoláda

K

domácí zvíøe
H

pøítel èlovìka
obtížný domácí hlodavec

Tajenka:

svátek zesnulých
Autor:Jarmila Tomanová

POZVÁNKA

Pro milovníky koncertù pøipravila na
ètvrtou adventní nedìli obec další kulturní
lahùdku. 18. prosince 2011 v 14,00 hod.
vystoupí v kostele Svatého Václava v Novém
Sedle pìvecký “Žatecký pøíležitostní sbor“.
Podrobnosti o založení a veøejných
koncertních vystoupení Žateckého
pøíležitostního sboru uvedeme v kulturní
rubrice pøíštího zpravodaje.

strana 7

Mìstské divadlo Žatec - program na listopad 2011
2.11.
3.11. a 4.11.
4.11.
5.11.
8.11.
10.11.
14.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
19.11.
20.11.
24.11.
25.11.
26.11.
30.11.

19:30
08:30 10:00
19:30
16:45
09:00 10:30
19:30
08:30 / 11:00
19:30
19:30
10:00 / 14:00
19:30
18:45
15:00
19:30
19:00
19:30
10:00 / 14:00

Divadlo SEMAFOR - LYSISTRATA
„Nenech si ubližovat a svìø se …„ (Šikana a kyberšikana)
Tomáš KLUS „Divadelní túra“ k novému albu RACEK
SIEGFRIED - Richard Wagner ( Nová inscenace )
„HODINA ZPÍVÁNÍ - VE ZVÌØINCI„ Jaroslav UHLÍØ1
JAKUB A JEHO PÁN - Divadlo bez zábradlí
BÍLÁ NEMOC – Divadlo Rity JASINSKÉ
Melanie SCHOLZ – QUARTET
DIVADLO SKLEP - „Výbìr z Besídek“
ELIŠÈINY POHÁDKY – Divadlo „JÁ TO JSEM“
MICHAL PAVLÍÈEK ml. „ Sluneèní turné“
SATYAGRAHA Philip Glass
PINOCCHIO - Divadlo „JÁ TO JSEM“
SPIRITUÁL KVINTET
Travesti skupina - KRÁLOVNY NOCI
FEÉRIE o KLADNÌ ( amatérské pøedstavení )
JOSÍFEK a MARUŠKA MAJÍ DÌÁTKO „ ADVENT „

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na listopad 2011
1.11.-17:30 / 3.11.-17:30 / 6.11.-15:00
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D
1.11.- 20:00
PARANORMAL ACTIVITY 3
3.11.- 20:00 / 6.11.-17:30 / 8.11.- 20:00
VYMÌØENÝ ÈAS
5.11. -14:00 / 8.11.-17:30 / 9.11.- 20:00
SPY KIDS 4: STROJ ÈASU 3D
6.11. - 20:00 / 9.11.-20:00 / 23.11.- 20:00
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
11.11.-17:30 / 12.11.-17:30 / 13.11.-17:30
MISTROVSKÝ PLÁN
12.11.-15:00/13.11.-15:00/16.11.-17:30/30.11.-17:30 ARTUR A SOUBOJ DVOU SVÌTÙ
11.11.- 20:00 / 12.11.- 20:00 / 13.11.- 20:00
OCELOVÁ PÌST
16.11.-20:00 / 18.11.-20:00 /
ANONYM
18.11.- 17:30 / 20.11.- 20:00 / 22.11.-20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBØESK 1
19.11.- 15:00 / 23.11.-17:30 / 27.11. -15:00
ŽRALOCI NA S(O)UŠI
22.11. - 17:30 / 29.11.-17:30 /
NECHÁPU JAK TO DOKÁŽE
27.11. - 17:30 / 30.11. -20:00 /
VÁLKA BOHÙ 3D
27.11. - 20:00 / 29.11. -20:00 /
VENDETA

Inzerce
Zemìdìlská farma Liboèany, Miroslava Naxery nabízí k
odprodeji brambory a cibuli:
V pracovní dny od 7,00 hod. – do 15,00 hod. Pøípadnì dle
dohody.
Informace na telefonu è. 415 712 866, 777 798 071
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