Novosedelský
srpen 2012
zpravodaj
èíslo 8 roèník II.

V

ážení spoluobèané, opìt Vážení ètenáøi zpravodaje.
mìsíc srpen je nejen posledním mìsícem prázdnin, ale i mìsícem skliznì a to
máte pøed sebou další
jednak
obilovin, ale pøedevším hlavního produktu žatecké oblasti - chmele.
vydání Novosedelského
Pìstování
tohoto tradièního produktu se v našich obcích vìnují již jen dvì
zpravodaje, ve kterém se Vás
zemìdìlské spoleènosti a to Sedèice a Èíòov. Tím dokazují, že pìstování chmele
snažíme seznamovat nejen s nemùžeme v katastru našich obcí i pøes doèasné problémy s jeho odbytem oznaèovat
historií, ale i s dìním v našich za likvidaèní a pøi dobré manažerské èinnosti lze tuto tradièní plodinu pìstovat i
obcích.
nadále.
Je øada vìcí, které se nám daøí
Zemìdìlská spoleènost Sedèice se rozhodla zaøadit do svého výrobního
øešit a plnit. Je to napø. získání programu mimo tradièního pìstování chmele i výsadu chmelové révy na nízké
bytového domu èp. 56 v Novém chmelové konstrukci (viz níže).
Nízké konstrukce chmelnic
Sedle, èímž došlo ke zklidnìní
U
Sedèic
se
objevily
nízké
konstrukce chmelnic. Nový trend v pìstování chmele
situace v tomto domì (s jedním
nájemníkem nebyla uzavøena zažitou podobu chmelnic
nájemní smlouva), nastoupení pozvolna mìní. Dochází k
nové paní øeditelky Mgr. Lenky rozšiøování nízkých konstrukcí chmele, které pro
Souèkové do ZŠ a MŠ Nové svou asi polovièní výšku a
Sedlo, kde rovnìž došlo k odlišnou konstrukci vypanarovnání vztahù mezi za- dají jinak. Klasická chmelmìstnanci ZŠ a MŠ Nové Sedlo, nice je vysoká sedm metrù,
kdy na škole skonèilo pùsobení nízká jen tøi metry, její
rodiny Milsimerových a zároveò stavba je jednodušší a
došlo k nárùstu poètu dìtí v ZŠ a poøizovací náklady na
stavbu jsou pøibližnì
MŠ Nové Sedlo.
polovièní.
Další úspory
Dále se podaøily získat další
nákladù
jsou
pøi výrobì
dotace napø. 200 tis. – na opravu
chmele.
Jedná
se
hlavnì o
místních komunikací (je již
výrazné snížení potøeby
vydáno stavební povolení) a ruèní práce pøi zavìšování
práce budou zahájeny koncem chmelovodù a zavádìní chmelových rév. Díky mechanizované sklizni s využitím
záøí. 245 tis. na opravu sloupu speciálních mobilních èesaèek se dále šetøí náklady na pracovní sílu, PHM apod.
Panny Marie v Bøežanech, 100 Nejen ekonomickým pøínosem, ale rovnìž pøínosem pro životní pro prostøedí je
tis. na PD opravy kostela sv. snížení spotøeby pesticidù.

Bartolomìje v Žaboklikách a
125 tis. na nákup a vybavení
keramické dílny v ZŠ a MŠ Nové
Sedlo.
A protože v pondìlí 3. záøí
zaèíná první školní den, pøeji
nejen prvòáèkùm, ale všem
školákùm hodnì štìstí a úspìchù
v dalším školním roce.

Vážení spoluobèané,
jistì víte, že Vám pomáháme zbavit se „zeleného odpadu” z Vašich
zahrádek, které je odvážené každé pondìlí zamìstnanci obce. Chtìl
bych Vás požádat, tøiïte tento odpad (zvláš trávu, listí, vìtve...) pro
lepší manipulaci pøi nakládání. Dìkuji.
Petr Sýkora - starosta

Usnesení
z 8. zasedání ZO ze dne 29.8.2012

Petr Sýkora, starosta obce

Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètová zmìna è. 4/2012
Zámìr prodeje pozemkù p.è. 82/6 a p.è. 86/4 v k.ú. Žabokliky
- žádost TJ Nové Sedlo o finanèní pøíspìvek
V mìsíci záøí oslaví svá životní
- zámìr prodeje pozemkù p.è. 21/2 a p.è. 191 v k.ú. Èíòov
jubilea tito obèané:
- oprava èásti komunikací v obci Nové Sedlo - ulice Luèní a Krátká
Vítìzslav Weiberg - Nové Sedlo
Poznámka:
s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
Jubilea
od 1.9. do 30.9. 2012

zdraví, spokojenosti a pohody.
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Informace obecního úøadu pokraèování ze strany 1...
Snímky z letošní skliznì chmele v obci Sedèice:

Vìnujme se teï krátce historii pìstování chmele v Novém Sedle:
Dle statistického výkazu se v roce 1952 pìstoval chmel ve výmìøe 72 hektarù. 4 hektary obhospoøadovalo celkem 9
soukromnì hospodaøících zemìdìlcù a 68 hektarù Státní statek. Postupnì byly chmelnice soukromých zemìdìlcù
pøevedeny a už dobrovolnì, nebo po urèitém nátlaku do majetku Státního statku, nebo vznikajícího Jednotného
zemìdìlského družstva.
Abychom si alespoò ve struènosti pøipomnìli pìstování chmele v naší oblasti a v okolních lokalitách požádal jsem
dlouholetého vedoucího pracovníka ÈSSS a pozdìji Velkostatku Nové Sedlo pana Pavla Šafránka bližší informace.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Vývoj a pìstování chmele v druhé polovinì
šedesátých let v katastru obce Nové Sedlo a jeho
okolí
Vývoj a rozmach chmele nastal hlavnì v druhé
polovinì šedesátých let, kdy k tomu pøispìl zvýšený zájem
o vývoz této suroviny nejenom u nás, ale i ve svìtì. V této
chmelové oblasti se chmel pìstoval pøibližnì na rozloze: v
Sedèicích asi 48 ha, Nové Sedlo 80 ha, Bøežany a Èíòov 65
ha a Liboèany 48 ha. V této dobì se chmel pìstoval v
úzkosponech, což bylo pomìrnì nároèné na pracovní sílu i
mechanizaci. Je nutné si uvìdomit, že veškerá práce a to
jak èištìní, øezání, zavádìní a vìšení se provádìla ruènì a
h lav n ì za p o mo ci
brigádníkù. Ti, kromì
vlastních zamìstnancù,
vždy dojíždìli z celé
republiky. V té dobì
vesnice ožívaly hlavnì
mládeží, i když nebyla
nouze o brigádníky,
kteøí si chtìli pøivydìlat. Poèet brigádníkù dosahoval pøibližnì kolem 800 –
1000 lidí. Proto bylo nutné postarat se o sportovní a
kulturní život v obci. Nedílnou souèástí byli již tehdy
tvoøící se kulturní pracovníci, kteøí vytváøeli programy a
zajišovali tyto akce. Postupem èasu tvoøili brigádníci z
øad studentù pøevážnou èást brigád. Jednotlivé školy byly
vždy dopøedu urèovány podle oblastí a okresù, tak aby tyto
práce byly zajištìny. S tím samozøejmì souviselo i
zajišování celodenní stravy pro tyto pracovníky. Nejvìtší

rozmach pìstování chmele nastal v polovinì 70 let, kdy se
pøecházelo k pìstování chmele v úzkosponech do
širokosponù. V té dobì docházelo i ke zmìnì struktury
podniku, farmy se osamostatòovaly a tím se mìnila jejich
struktura. Docházelo i ke specializaci, zjednodušení ruèní
práce, nástupu mechanizace a hlavnì závlah. Zvyšovaly se
hektary pìstovaného chmele, a to v Novém Sedle,
Bøežanech a Èíòovì na cca 218 ha, v Sedèicích a
Liboèanech cca 70 ha. Stavìly se èesaèky. V Novém Sedle
jako první byla Braffka v anglické licenci (pùvodní majitel
Sýkora), pozdìji LÈCH 1 v Novém Sedle, LÈCH 1 v
Bøežanech, pak v Èíòovì LÈCH 2 a poslední v roce 1991
už za majitele Kuèery 2x LÈCH 2. Podobì tomu bylo v
Sedèicích i v Liboèanech. V té dobì se již zaèaly poèty
brigádníkù snižovat z 1400 v roce 1966 na 80 brigádníkù v
roce 1993, kdy se chmel v Novém Sedle ukonèil. V dnešní
dobì je v Sedèicích asi 18 ha a v Èíòovì asi 13 ha. V
souèasné dobì se z Farm s.r.o v Novém Sedle pod italským
vedením stává pastvináøský podnik.
Pavel Šafránek

Poznámka redakce:
Bohužel Velkostatek Nové Sedlo pod vedením pana
Kuèery zapoèal nejen s útlumem pìstování chmele, ale i
dalších zemìdìlských aktivit. Jestli tento krok pøispìl k
rozvoji zemìdìlské èinnosti v Novém Sedle a pracovních
pøíležitostí je na vážkách. Je chvályhodné, že se souèasná
italská firma svým zamìøením snaží zachovat
zemìdìlskou èinnost a tím nabízet pracovní pøíležitosti, i
když pro menší poèet zamìstnancù. Co se jí však nedaøí, je
alespoò èásteènì obnovit využití místního zámeèku
Jaroslav Kubelík, , redaktor

Soutìž „Vesnice roku”
To že se obec Nové Sedlo, vèetnì pøilehlých obcí pøihlásila do soutìže o „Vesnici roku“ nám usnadnilo získat od
hodnotící komise informace o kritériích a podmínkách, za kterých je možno umístit se v soutìži na jednom z pøedních míst
a tím pøípadnì získat finanèní dotaci na nìkterý z projektù, který má obec v plánu. Pøedkládáme vám nìkolik fotografií,
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Soutìž „Vesnice roku” pokraèování ze strany2...
jak se daøí odpovìdným majitelùm svoji nemovitost zcela rekonstruovat nebo alespoò èásteènì renovovat. Výbìr
fotografií nebyl pro nás snadný, protože poèet opravených rodinných domkù se v posledních letech v našich obcích
rozšíøil natolik, že nelze všechny ve zpravodaji zveøejnit.Proto vedení obce dìkuje všem, kterým není vzhled našich obcí
lhostejný. Za to jim patøí od vedení obce patøièné podìkování. V dnešním zpravodaji jsme se zamìøili na Nové Sedlo a
následnì budeme zveøejòovat nemovitosti, které pøispívají ke kladnému vzhledu ostatních obcí a naopak.

Jak lze nìkteré nemovitosti pøi dobrém zámìru zmìnit k nepoznání, vám pøedkládáme na výše uvedených
fotografiích.
Jedna z
nìkolika
nemovitostí,
které
pøispívají k
pøíznivému
vzhledu
obce.
Socha Panny Marie v Bøežanech
Blízko vchodu na høbitov v Bøežanech stojí pod
kaštany socha Panny Marie s nápisem: „Johanes Samuel,
bývalý rychtáø, Christianus Rick, bytem v obci Schina
(Èínov?)“. Socha byla odvezena k rekonstrukci, na kterou
Krajský úøad Ústeckého kraje pøispìl èástkou 245.000,Kè. Rekonstrukce by mìla být dokonèena bìhem tøí
mìsícù.

Bohužel v obci
Nové Sedlo jsou i
majitelé
nemovitostí,
kterým je jejich
osud lhostejný.
Objekty jsou již
nìkolik let
neobsazeny,
oèividnì chátrají,
pøilehlé
hospodáøské
budovy jsou v
dezolátním stavu a
hrozí zøícením.

Informace k poètu nezamìstnaných a uchazeèù o zamìstnání vedených na
úøadu práce
Obec Nové Sedlo mìla k 14.8.2012 celkem 45 uchazeèù o zamìstnání. Uvádíme, že poèet nezamìstnaných, kteøí se
mají možnost ucházet se v evidenci uchazeèù o zamìstnání je z rùzných dùvodù minimální. Nìkteøí z nich spíše svoji
aktivitu zamìøují na drobné krádeže (napø. oplocení soukromých pozemkù vèetnì sloupkù tohoto oplocení). Nemálo èasu
vìnují také krádežím kovových èástí z majetku pana Haubsmana. Bohužel Èeská policie je natolik zaneprázdnìna, že k
vyšetøení tìchto trestních deliktù nemá patøiènou kapacitu a vìtšinu pøestupkù odkládá, jako nevyøešené.
Mìsíènì se k nám dostává Zpravodaj Obce Chbany, kde Policie formou statistiky podrobnì informuje o veškerých
trestných èinech a pøestupcích. Jak je vidìt Žatecké policii je tato veøejná informace na obtíž a tak se èásteèné informace
dozvídáme pouze z okresního tisku.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Sportovní a kulturní akce:
X. mezinárodní setkání „Žabo“ obcí
V sobotu 25.8. se uskuteènilo již X. mezinárodní
setkání „Žabo“ obcí, tentokrát v Žabovøeskách (u
Èeských Budìjovic). Celým dnem provázel moderátor
Radek „Kajman“ Komoráš. Dopoledne mìli hosté
možnost shlédnout originální jihoèeskou vesnièku
Holešovice, která je zaøazena na prestižním seznamu
UNESCO.
Po obìdì bylo slavnostní zahájení, po kterém se konal
fotbalový zápas Èesko - Slovensko, který skonèil remízou

4:4 a následnì 2:1 na penalty vyhrál slovenský tým. Zápas
byl zpestøen pøítomností rozhodèího z èeské nejvyšší
fotbalové soutìže, který byl zároveò starostou
navštívených Holašovic. Své vystoupení zde mìl
vynikající kouzelník Radek Bakaláø a svými triky pobavil
poèetné obecenstvo. Následovaly zábavné soutìže, jichž
se úèastnilo všech sedm „Žabo“ obcí. Naši obec
reprezentovali Milan Koèan, Andrea Svobodová, Honza
Luxa, Lucie Strožová, Hana Kovandová ml., Ludìk Gyori
a Roman Kovanda ml., kteøí poprvé v historii soutìž
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Sportovní a kulturní akce pokraèování ze strany 3
soutìž vyhráli. Zábava byla skvìlá a nemenší úspìch mìly také
„Pištínské baletky“, které pøedvedly kromì našich tradièních tancù i
kankán. Ani mladí hasièi se nenechali zahanbit a ukázali své umìní
ve svém oboru. Veèer k tanci a poslechu hrála skupina KIKband. A
nechybìl ani již tradiènì velkolepý ohòostroj. Podìkování patøí
všem zúèastnìným, ale pøedevším poøádající obci a jejímu starostovi
Janu Tomáškovi. Pøíští, v poøadí již 11. setkání, probìhne v obci
Žabeò, ležící u Frýdku-Místku.
Hana Kovandová

Obec Nové Sedlo Vás srdeènì zve na pìvecké vystoupení
Ireny Budweiserové,
které se bude konat v pátek 28.9.2012 v kostele sv. Václava v
Novém Sedle. Zaèátek vystoupení od 14:00 hodin!
Irena Budweiserová vystudovala zpìv na konzervatoøi v Praze u profesorky Aleny Paøízkové a profesorky Laïky Kozderkové.
Toto studium rozvinulo její pøirozený talent a výsledky mùžeme slyšet na jejích sólových CD a koncertech. Bìhem svého studia v roce
1980 nastoupila do Spirituál kvintetu, ve kterém až na kratší odmlku pùsobila do konce roku 2010. Od roku 1988 zaèala vedle koncertù
a natáèení CD se Spirituál kvintetem také spolupracovat s jazzovým pianistou Luïkem Švábenským, trumpetistou Pavlem Husièkou,
saxofonistou Františkem Kopem a kontrabasistou Vítem Fialou. Tato spolupráce byla pozdìji zúroèena natoèením jejího prvního
sólového alba Blue Soul v roce 1993, zde však již na klavír hraje Petr Malásek,
na kytaru Jaroslav Šindler, na saxofon Fratntišek Kop a na kontrabas Vít Fiala.
Toto CD bylo nominováno na cenu Jazzový Kája za rok 1993. O rok døíve byla
ještì oslovena Zdeòkem Mertou a Stanislavem Mošou a pøijala svoji první
muzikálovou roli ve høe Sny svatojánských nocí, která byla hrána roku 1992 ve
svìtové premiéøe na Køižíkovì fontánì v Praze. V sezónì 1994–1996
úèinkovala v Národním divadle v Praze v oratoriu Bastard týchž autorù a
zároveò také zaèala její nìkolika letá spolupráce s klasickým kytaristou Janem
Žáèkem, žijícím v Nìmecku. Vyvrcholením jejich spolupráce bylo spoleèné
CD Moment vydané Pantonem v roce 1996. Téhož roku ještì vychází její
další, v té dobì již tøetí sólové CD Svlíkání z kùže u firmy Bonton. V roce 1998 nastudovala roli Matky v muzikálu Babylon, opìt
autoøi Merta a Moša, a následující ètyøi roky jezdila velmi èasto do Mìstského divadla v Brnì, kde tuto roli hrála. V tomto roce také
vznikla její doprovodná skupina Fade In ve složení: Vít Fiala - kontrabas, Jaroslav Šindler a Miroslav Linka-kytary. Ona
sama rozšíøila své pùsobení na pódiu o percussivní nástroje, napø. djembe, kabasu atd. S touto skupinou pak v roce 2000 natoèila ve
spolupráci s dalšími hosty své ètvrté sólové CD Korýši èasu pro firmu Indies Records a tomuto nakladatelství zùstává zatím vìrná i pøi
dalších projektech. Pro Mìstské divadlo v Brnì nastudovala roli Ráchel v muzikálu Svìt plný andìlù, opìt tandem Moša a Merta. V
roce 2003 natáèí další sólové CD – pøevážnì autorské – Nìkdy si pøipadám jak pták. CD je nominováno na cenu Andìl v oblasti
jazzu a blues Akademií populární hudby. Dále vstupuje do nového projektu skladatele Borise Urbánka a libretisty Jarka Nohavici,
muzikálu Romeo a Julie, hraného èásteènì herci a zpìváky na pódiu a èásteènì krasobruslaøi na ledové ploše. Muzikál byl po dva roky
uvádìn na zimních stadionech v ÈR a na Slovensku. Koncem roku 2004 navázala bližší spolupráci s klasickým kytaristou
Vladislavem Bláhou. S repertoárem složeným z lidových španìlských písní, tradicionálù, skladeb Johna W. Duarteho, Carlose Jobima
èi Miloše Štìdronì odehráli spolu s Vl. Bláhou øadu koncertù v ÈR a na Slovensku. V roce 2005 natáèí pro Indies records své další
sólové CD Nobody´s fault… složené se spirituálù a gospelù v ménì tradièních jazzovìjších úpravách. Konec øíjna 2008 - vydala své
další sólové CD O Vánocích zpívám, na kterém vedle vánoèních gospelù a spirituálù mùžete slyšet øadu starých vánoèních písní z
Francie, Španìlska, anglie a naší provenience. Zaèátkem roku 2011 konèí její dlouholetá spolupráce se Spirituál kvintetem.
http://budweiserova/ID=1

Dopisy redakci:
Vážení obèané, rodièe, žáci …
Jmenuji se Mgr. Lenka Souèková. Dne 1.8.2012 jsem byla jmenována do funkce øeditelky zdejší MŠ a ZŠ Nové Sedlo
na základì konkurzního øízení. V oblasti školství pùsobím 21 let, nejprve jako vychovatelka, poté uèitelka 1. stupnì a nyní
jako øeditelka.
Základním cílem, kterého bych ráda dosáhla, je zlepšit jméno školy a její postavení na veøejnosti. K tomu je však
dùležité zlepšit propagaci školy tj. výstavy dìtských prací na veøejných prostorech, vystoupení dìtí, zhotovení
kvalitnìjších webových stránek a pravidelná aktualizace, prezentace školy v tisku, pøilákat do školy dìti i odjinud,
každodenní neformální a vstøícný styk s rodièi (MŠ), pravidelné tøídní schùzky 2x roènì a konzultaèní odpoledne pro
rodièe, ale i zapojení se do akcí poøádaných obcí. Zámìrem je vybudovat na školní zahradì dopravní høištì a dìtské høištì
pro dìti z MŠ.
Vìøím, že když celý kolektiv základní a mateøské školy bude mít tyto cíle na zøeteli a všichni pøidáme vlastní
psychickou pohodu, vyrovnanost, odborné znalosti a spolupráci, dosáhnou harmonického rozvoje všechny dìti, které
budou naši školu navštìvovat.
Na závìr bych chtìla velice podìkovat starostovi obce P. Sýkorovi a jeho zamìstnancùm za pomoc pøi úpravách školy
a tìším se na vzájemnou spolupráci.
strana 4

Mgr. Lenka Souèková
øeditelka školy

Dopisy redakci pokraèování ze strany 4...
Vážený pane starosto,
chtìla bych Vám, prostøednictvím Novosedelského zpravodaje, projevit velký dík za to, jak se o naši obec staráte. Pøes
léto v Novém Sedle moc èasu netrávím, ale vždy po mém návratu domù jsem mile pøekvapena co nového se zvelebilo a co
se bìhem pár dnù dokáže zmìnit k lepšímu.
Proto chci Vám, pane starosto, a zamìstnancùm Obce Nové Sedlo podìkovat za Vaši práci a pøeji hodnì sil do dalších
akcí.
Anna Žulkovská

Kola pro Afriku
Prázdninové období a jeho ponìkud mírnìjší tempo,
alespoò tedy pro nìkteré z nás, mì náhodnì dovedlo k
setkání s velmi zajímavou osobou paní Evou Truksovou,
kterou možná nìkteøí z Vás znají. Její poutavé vyprávìní
mì pøimìlo napsat tìchto pár øádek a podìlit se s Vámi o
nìkolik informací a skuteèností, které se netýkají vùbec
našich „obecních“ problémù, ani našich regionálních,
natož pak státních a politických tahanic, kterým snad už
nikdo nerozumí. A jelikož jsem pøesvìdèena, že nejsme
„neteèní zabednìnci“, kteøí mají starost pouze o to, co se
týká nás samotných, popø. toho, co sahá po práh èi plot
našich domovù, ráda bych Vás touto cestou poprosila o
pomoc.
Ponìkud obšírnìji se tedy dostávám k tomu, oè jde.
Paní Truksová je nadšená milovnice a obdivovatelka
zvíøat a pøírody obecnì a život ji pøinesl krásný zážitek,
kdy navštívila safari v africké zemi Kenya. Do celého
zaníceného a musím podotknout velmi krásného a živého
vyprávìní nad fotkami ale musela zapojit i tu horší a
smutnìjší èást života v Africe. Tím mám na mysli kvalitu
žití a boje o existenci pùvodních obyvatel Masajù a jejich
dìtí. Všichni jejich bídné a nároèné podmínky známe z
rùzných médií. Musím se pøiznat, že jsem si nikdy
neumìla pøedstavit, jaká pomoc a jak velká pomoc by byla
dostateèná, jestli staèí sbírat peníze, které se možná døíve
utratí za reklamní spoty v televizi než vùbec nìkam
doputují a pomohou. Možná mìla paní Truksová stejné
pocity, ale hlavnì v sobì našla tu sílu, která byla jistì
podpoøena konkrétními zážitky na místì, pøikroèit ke
hledání nìjaké konkrétní pomoci a tou pomocí je akce

„Kola pro Afriku“.
Teï mì napadlo, že pokud by bylo možné sbírat „kila
pro Afriku“ – pomoc by byla rychlejší a všichni by
nìjaké to nezdravé kilo rádi poslali pøes moøe - bylo by
to oboustrannì výhodné...
Ale zpátky k vìci. Akce „Kola pro Afriku“ je
organizována dvìma nadšenci, kteøí prostøednictvím
svých spolupracovníkù sbírají jízdní kola a náhradní díly–
opotøebované, staré, rozbité, popø. novìjší èi nové (v
pøípadì štìdøejších dárcù). Ta jsou pak opravena a uvedena
do chodu „klienty“ v jedné z èeských vìznic a dále pak
transportována pøes Hamburg na africký kontinent. Tam
pak ale nejsou pouze významnì pøedána a nechána na
pospas osudu a opotøebení, ale je vìnován velký dùraz na
výuku místních lidí, jak je opravovat a udržovat, aby
sloužila a pomáhala. A komu? Hlavnì masajským dìtem,
které dennì chodí pìšky 15 km do školy a 15 km ze školy,
popø. ještì napojit skot dalších 20 km.
Myslím, že po našich stodolách a garážích se urèitì
nìjaké nepotøebné díly èi souèástky najdou a ráda bych
Vás touto cestou požádala o úèast na tomto projektu. Vše,
co najdete a alespoò trochu to pøipomíná kolo èi jeho èást,
prosím, doneste na Obecní úøad v Novém Sedle, odkud to
pak bude pøedáno paní Truksové. Je jasné, že tím se
africké problémy nevyøeší, ale Masajùm se zase alespoò o
trošku usnadní život a myslím, že každého potìší, když si
uvìdomí, že pro to také nìco udìlal.
Více informací o tomto projektu naleznete na
obecních nástìnkách, popø. na internetu.
Ing. Zuzana Aschenbrennerová

Historie obce Nové Sedlo:
V dnešním zpravodaji vám pøedkládáme závìreènou èást
kroniky obce Nové Sedlo sepsané v roce 1933.
XI. Zdravotnictví
Již podle obecného øádu pro Èechy z r. 1864 byla obcím
svìøena péèe o zdravotnictví jako jeden z hlavních úkolù
samostatné èinnosti. Prostøednictvím všeobecného øíšského
sanitárního zákona z r. 1870 byla obcím pøidìlena zdravotní
policie, která se vztahovala na zaøízení, údržbu a dohled nad
umrlèími komorami a høbitovy.
Tato dala podnìt k tomu, aby høbitov kolem kostela, který
byl 1860 rozšíøen a byl majetkem øímsko-katolické církve v
Novém Sedle, byl v r. 1874 zanešen do pozemkové knihy jako
veøejný majetek obce Nové Sedlo. Od této doby obstarává obec
údržbu høbitova z obecních prostøedkù.
Høbitov ale neslouží pouze obìma obcím, nýbrž také
Novému Sedlu pøidružené obci Malý Stroupeè, tedy celé
farnosti. Høbitov je tedy konfesionálnì-katolický. Høbitovní
správa podléhá tudíž bývalému faráøi, který vede seznam hrobù.
Protože na høbitovì nebyly cesty, byla jednotlivá místa velmi
nepøehledná, a proto okresní úøad naléhal na zavedení poøádku.
Bylo tedy opìt provedeno rozšíøení høbitova dalším zakoupením
pozemku v r. 1907 od Václava Tchiforsche.

Zøízením cest a zrušením dìtského høbitova kolem kostela (v
dùsledku renovace v r. 1914) mohlo býti od faráøe Antonína
Schindlera dosaženo pøehledného rozdìlení a získáno dosti
volného prostoru, takže další rozšíøení nebylo nutné. Hlavním
nedostatkem ale byla zcela zchátralá márnice pøibližnì
uprostøed høbitova. Toto zlo bylo odstranìno tím, že obecní úøad
v roce 1927 starou márnici zboural a na zadní zdi byla postavena
nová (10.000,- Kè), souèasnì byla opravena i høbitovní zeï
nákladem 7.000,- Kè. Oba obnosy byly uhrazeny z daní z
pøíjmu. Pod kostelem nacházející se hrobka sloužila pouze jako
pohøebištì pro zakladatele a jeho rodinu pro oba první faráøe.
Vlastní sanitární služba v obci byla zøízena dle zemského
zákona z r. 1888. Podle tohoto zákona mìly vìtší obce a mìsta
vlastního lékaøe, zatímco menší obce byly sdruženy v sanitární
obvody, pro tyto obvody byli urèeni jednotliví obvodní lékaøi,
kteøí mìli sídlo ve svém obvodu a byli placení z pøíspìvkù
pøíslušných obcí. Tímto se projevovala snaha odpomoci v kraji
panujícímu nedostatku lékaøù.
Politický okres Žatec byl rozdìlen do 6-ti obvodù. Šestý
obvod zahrnuje obce: Nové Sedlo, Bøežany, Èínov, Žabokliky,
Sedèice, Vìtrušice, Kvon, Prisan, Sobìsuky a osady Hùrky
(obec Nové Sedlo). Osady Vikletice a Vadkovice, které náležejí
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k obci Sobìsuky, byly v dùsledku zestátnìní obvodních lékaøù v roce
1923 pøidruženy k obvodu Èachovice.
První obvodní lékaø byl Dr. Antonín Wilhomitzer, který sídlil v
Krvonu. Po jeho smrti (1897) spravoval výpomocnì úøední záležitosti
témìø 2 roky žatecký lékaø Dr. Wilhelm Wûstl. Dne 1. Èervence 1899
byl okresním zastupitelstvem jmenován obvodním lékaøem Dr.
Sigmund Heller (+21.5.1933), který koupil od Václava Medera dùm è.
27 v Novém Sedle a tím se zde provizornì usadil. Pøi pøevzetí do státní
služby 1923 bylo Nové Sedlo definitivnì urèeno pro sídlo státního
obvodního lékaøe. Vyhláškou bývalého okresního hejtmanství v Žatci z
28.7.1899 bylo Dr. Hellerovi povoleno vedení domácí lékárny.
Pod jeho vedením bylo na úseku asanace (zavedení zdravých pomìrù v
obci) docíleno pozoruhodného pokroku. Pøedevším se zlepšilo
zásobování vodou tím, že ve statku Nové Sedlo bylo zásluhou Dr.
Damma v r. 1902 nákladem 11.000,-. Kè zøízeno vodovodní vedení a v
Novém Sedle byly založeny 3 nové studny.
Již pøed válkou byla u hostince è. 26 zakoupena nová studna a
osazena železnou pumpou, pramen je velice vydatný, ale poskytuje
vodu s velmi silným obsahem železa. V roce 1926 byla zøízena další
studna u è. 44 a rovnìž opatøena železnou pumpou, v roce 1928 ještì
tøetí u è. 81 s velice mìkkou vodou, ale v malém množství, staré
založení u è. 34 bylo 1928 zcela obnoveno. Také ve škole byla v roce
1927 zøízena vlastní studna. Takto má obec Nové Sedlo 5 studní (u è.
69, 26, 34, 44, 81) a jednu v Chudeøínì u è. 27.
Mimoto nìkteøí majitelé domkù zøídili studnu vlastní. Protože pøi
delším suchém poèasí vìtšina studní mìla nedostatek vody, nestaèila
pokrýt spotøebu obyvatel. Obec tudíž zapoèala s pøípravami na
zavedení moderního vodovodního vedení z pramenù a zøídel v
Chudeøínì. Ve schùzi zastupitelstva z 13.5.1923 bylo tudíž rozhodnuto
obrátit se na majitele pozemku Hanse Damma s žádostí o pøenechání
pøebyteèné vody ze zøídel v Chudeøínì a zapoèíti s nutnými pøípravami
k výstavbì úèelného vodovodního vedení.
Obec nechala prostøednictvím firmy Jûstel v Ústí nad Labem
bezplatnì vypracovat projekt, který byl pøezkoumán zemským
kulturním radou v Praze. Dne 13. dubna 1926 zapoèalo vodoprávní
jednání v Chudeøínì, kde byl pøedložený projekt zamítnut pro
nedostatky na technických pøípravách (dostaèující mìøení vydatnosti) a
správní pøedpoklady (dohoda s novým majitelem Johanem Koláøem o
spoluužívání pramene nacházejícího se na jeho pozemku) a obci bylo
doporuèeno napojení na plánované skupinové vodní dílo Žatec –
Kadaò.
Na schùzi zastupitelstva dne 24.4.1926 bylo však rozhodnuto,
projekt zcela nezavrhnout. Od té doby je uložen v obecním archivu.
Bylo by bývalo lepší, kdyby obec v r. 1901 pøijala nabídku Dr. Hanse
Damma a rozdíl v cenì trubek zaplatila, tak by bývala obec získala
vodovodní vedení lehce a levnì. Tato promeškaná pøíležitost se sotva
kdy vrátí. Tvrzení tehdejších v obci smìrodatných zástupcù o
dostateèné vydatnosti domovních a obecních studní se prokázalo již v
pøíštím roce jako krátkozraké a klamné.
Jako další pokrok v asanaci je nutno uvést zrušení starého
obecního rybníka v Novém Sedle u è. 12 (Richter), è. 43 (Mûthsiegl) a
è. 13 (paní Wussin) a založení nového na obecním pozemku è. 44 a è.
41. Souèasnì byl od okresní silnice až k novému rybníku vybudován
postranní pøítok a v obecním rybníku nádrž (4 m v prùmìru) pro
napájení hasièské støíkaèky, náklady v èástce 32.000,- Kè byly hrazeny
z daní z pøíjmu. Starý rybník, který vlastnì již pøedstavoval pouze
velkou jámu, byl zasypán a osázen lipami, aby pozdìji mohl sloužit
jako dìtské høištì. V roce 1928 byla rozšíøena kanalizace položením
pøípojky od pumpy u è. 69 k silnici a v roce 1931 pøípojkou k výkopu a
tím práce zatím skonèeny, výlohy pro první akci èinily 10.000,- Kè pro
další 5.200,- Kè.
Již zøízení silnice obcí v roce 1901 velice pøispìlo k asanaci
(ozdravìní) a zkrášlení obce, které bylo soustavnì plánovitì rozvíjeno a
podporováno okrasným spolkem, založeným v roce 1913. Mnohá døíve
holá a domácím zvíøectvem rozhrabaná a rozrýpaná místa spolek osadil
stromy a keøi a ohradil.
Tak napø. místo pøed farou a na protilehlé cestì, dále pøed è. 28 a
pøed školou u pøíležitosti 50-letého výroèí trvání upraveno
prostranství, ohrazeno a zásluhou øídícího uèitele Gustava Königa
postaven pomník z prostøedkù, které získal z poskytnutých darù a
èistého výnosu jedné slavnosti.
Zdravotní stav v obci byl dobrý. Nedocházelo k vypuknutí
tìžkých epidemií (tyfus, úplavice apod.), nehledì na jednotlivé pøípady.
Pro takového byla v obci pøipravena izolaèní místnost, zøízená z

bývalého vìzení (1925). Dezinfekce po nakažlivých chorobách
obstarává od roku 1929 hasièstvem vyškolený dezinfektor Antonín
Oswald za poplatek 30,- Kè za místnost, jako dezinfekèní aparát slouží
odpaøovadlo získané od tehdejšího rakouského Èerveného køíže. Od
roku 1928 se stále vyskytují mezi dìtmi i když pouze ojedinìle spála,
spalnièky záškrt, pouze jeden pøípad byl smrtelný díky pøísným
opatøením (pøísná izolace, dezinfekce bytù, vìcí apod.).
V dùsledku výstavby mnoha rodinných domkù (1926-1931
devatenáct v Novém Sedle, dva v Chudeøínì) a pøestavby starých byla
velmi zlepšena bytová hygiena. Dìtská úmrtnost je nepatrná,
pøimìøenì k poètu dospìlých obyvatel. Jestliže v minulých letech si
plicní tuberkulóza vyžadovala témìø každoroènì své obìti, je to nyní
rakovina, která je pøíèinou èastých úmrtí. Dle záznamù farního úøadu
zemøeli:
Rok
Celkem
Dìti
Dospìlí
1911
19
8
11
1912
12
6
6
1913
10
3
7
1914
17
8
9
1915
12
7
5
1916
13
10
3
1917
14
10
4
1918
15
10
5
1919
10
5
5
1920
12
6
6
1921
12
4
8
1922
10
4
6
1923
14
7
7
1924
17
2
15
1925
6
2
4
1926
9
3
6
1927
12
4
8
1928
10
5
5
1929
8
4
4
1930
6
2
4
1931
10
4
6
1932
10
4
6
258
118
140
Nové Sedlo bylo pøevážnì sídlem dvou porodních babièek
nebo porodních asistentek. Takto pùsobily od roku 1900 Františka
Kurz, rodaèka z Nového Sedla, od 1902-1930 Anna Helmer, 1931
pøechodnì Emma Mauby.
Bezpeènost:
K udržení veøejného poøádku, klidu a jistoty vydržovala obec
po mnoho let – až do 1921 – místního (obecního) strážníka, který
mìl na starosti dozor nad polnostmi a vyøizování písemných prací v
obci. Podle protokolárních knih a záznamù ze schùzí byl pøijat 1896
Karel Schebert s platem 300 zl., 50 zl. pøídavek za písemné práce a
volný byt v domì è. 70.
Plescher
1898
Karl Gruss
1900
Ferdinand Wacher (jako noèní hlídaè)
1900
Karel Wachert
Franz Hûppmann
Franz Beyer
Rudolf Echtner
1911
Julius Leichard (pouze obecní sluha)
1917
Gustav Herget
1920
Ferdinand Böse
Od 1.9.1921 je zamìstnán Josef Jugl jako obecní sluha a faráø
Antonín Schindler je povìøen písemnými pracemi a úèetnictvím.
Prvý má volný byt v domì è. 28, sestávající z kuchynì v pøízemí
vedle kanceláøe a mansardy se spoluužíváním jedné stáje a kùlny na
uhlí: od 1921 – 1927: 250,- Kè mìsíènì a srážka na nemocenskou
pokladnu, od 1928 – 1931: 300,- Kè mìsíènì a 100,- Kè za
rozsvìcování lamp. Od 1932 má 270,- Kè. Zapisovatel obdržel 1921 –
1922: 200,- Kè, 1923 – 1931: 300,- Kè a 1932: 240,- Kè. Josef Jugl byl
také povìøen ohledávkou masa.
Od 1876 mìla obec Nové Sedlo také svého èetníka a toto místo
bylo od 1885 – 1897 pøeloženo do Sobìsuk.
Do 1918 to bylo pouze jediné místo, nyní jsou ve službì èetníci
dva. 1919-1923 pøechodnì tøi.
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Jako vedoucí stanice pùsobili:
1897 – 1898
Ignác Brandl
1898 – 1902
Josef Donat
1902 – 1904
František Èech
1904 – 1909
Josef Spetta
1909 – 1923
Václav Meiser, vrchní strážmistr
1923 – 1929
František Hamoz, vrchní strážmistr
1929 - ?
Josef Jelínek, praporeèník
Protože ještì nebyla provedena elektrifikace, o èemž bližší
pøinášejí následující stránky, je osvìtlení v obci velice špatné. Sestává
se ze 4 petrolejových lamp, které jsou umístìny u domù è. 28 a 70, dále u
domu è. 20 a u školy. V klidných nocích plní tyto svùj úèel polovièatì,
naproti tomu v bouølivých zhasíná obyèejnì jedna lampa po druhé.
Pøes opakované pokusy nemohla být elektrifikace dodnes
provedena, pøestože všechny okolní obce jsou již napojeny na pøespolní
centrály. Již v roce 1914 se k tomu naskytla pøíležitost, když okresní
mìsto Žatec a Liboèany byly zásobovány elektrickou energií z Mostu.
Vypuknutí svìtové války zamezilo tehdy uchopiti se zamýšleného
plánu. Brzy po pádu staré monarchie v r. 1921 postavilo mìsto Žatec ve
Weschitz u Lomazic milionovým nákladem velkou pøespolní centrálu,
která mìla zásobovat všechny obce okresù Žatec, Kadaò, Podboøany a
èásteènì Chomutov. Žateckou okresní elektrospoleèností, která
zprostøedkovala stavbu dálkového vedení, byla zahájena velká
náborová akce. Po dlouhém váhání uvolnila správa statku odpovídající
èástku, hospodáøi a ostatní majetníci váhali a nedošli k žádnému
rozhodnutí., obec jako taková nechtìla pro nejasnosti v záležitosti
váleèných zástavních pùjèek se znovu jen tak zadlužit (25.000,- Kè),
takže se tehdy pøípojka na Kadaòské dílo neuskuteènila.
Na jaøe 1928 byl tehdejším obecním pøedstaveným Petschaerem
znovu proveden pokus o zásobení obce elektrickým proudem. Obecní
zastupitesltvo se ve své schùzi dne 25. dubna usneslo k vybudování sítì
v Novém Sedle a Osvìtlovací spoleènosti uvolnit èástku 54.000,- Kè,
upsati 3 podíly á 500,- Kè, k èemuž hodlala použít èástku získanou z
danì z pøírùstku majetku 102.144,- Kè. Proti tomuto rozhodnutí byla
podána dozorèí stížnost a tehdejší okresní správní komise v Žatci, které
bylo vyhovìno, a tím byl zavržen každý další pokus o elektrifikaci.
V této dobì byly elektrifikovány obce Bøežany, Žabokliky,
Sedèice a Stroupeè. V roce 1929 byl pøi povolení návrhu na tento úèel
urèen obnos 30.000,- Kè, který je uložen v Zemské bance. Úroky slouží
jako bìžné pøíjmy obce.
Doprava
Silnice
Až do r. 1858, kdy byla vystavìna žatecko-kadaòská silnice,
sloužily pro provoz (spojení) s bližším i vzdálenìjším okolím pouze
cesty. Pozdìji, teprve 1901získala obec Nové Sedlo své napojení na
okresní silnici. Obec Chudeøín nemá napojení dodnes. Stavba silnice
obcí byla provedena døívìjším pøedstavitelem obce Václavem

Mederem jako nájemcem za obnos Kè 8.000S touto výstavbou spojené
nutné uvolòování pozemkù bylo øešeno èásteènì odkoupením a
èásteènì výmìnou.
b) stavba železnice
Plzeòsko-bøezenecká dráha byla zapoèata 1871 a otevøena na trase
Plasy, Žabokliky, Bøezno dne 8. srpna 1873, na trase Žabokliky-Žatec
7.záøí 1873. Linka Žabokliky-Bøezno byla již 30.èervna 1879 vyøazena
z provozu, protože v dùsledku klouzavého terénu v Spielhübler záøezu
velice trpìla vrchní stavba a most u Nechranic byl následkem klesnutí
jednoho pilíøe na spadnutí. K tomu pøispìl i malý provoz a znaèné
udržovací náklady. Trávou a plevelem zarostlá tra svìdèí ještì dnes o
tehdejším stavu.
Nádraží mìlo být podle pùvodního návrhu zøízeno v blízkosti
kostela. V dùsledku tìžkostí s odkoupením potøebným pozemkù bylo
pøeloženo mimo obec, ale ještì na katastrálním území Nového Sedla.
Stanice mìla název až do 1904 “Nové Sedlo – Žabokliky”, aby se však
pøedšlo zámìnì s Novým Sedlem u Lokte, byla pøejmenována na
Žabokliky. Protest obce proti tomuto pøejmenování byl Ministerstvem
železnic zamítnut.Ve skluzném úseku u Liboèan musela být trasa 1907
položena níže.
Pošta
Až do roku 1911 patøila obec Nové Sedlo k poštovnímu úøadu v
Žatci a odtud veškeré zásilky pøivážel posel, pøevážnì jím byl strážník.
Od 1.èervna 1911 do 31.èervence 1914 následovalo druhotné dodávání
z Poštovního úøadu v Žaboklikách. Dne 1.srpna 1914 byl v Novém
Sedle zøízen poštovní úøad, ke kterému náležely místa Chudeøín,
Bøežany a Èínov. Vedením pošty povìøená úøednice paní Maric
Brücknerová spravuje úøad od svého založení dodnes. Prostory pro
úøadovnu pošty jakož i pro byt úøednice pronajala obec na dobu 5-ti let v
domì è. 20, poté platí vlastníkovi nájem poštovní úøad.
d) Telegraf a telefon
Souèasnì s poštovním úøadem mìl také býti zøízen telegrafní úøad.
Tomu však zabránilo vypuknutí svìtové války a tak je Nové Sedlo
odkázáno na telegrafní úøad v Žaboklikách.
V roce 1929 nechal tehdejší majitel statku Dr. Florian Koláø zøídit
telefon pro správu statku a byl pro nìj v Žaboklikách zøízen vedlejší
úøad pøi Žatci. Na podzim 1930 byla zapojena èetnická stanice a 1931
také stanièní úøad.
e) Radio
Již v kvìtnu 1926, kdy bylo získání koncese ulehèeno, snažili se
Antonín Oswald a faráø Antonín Schindler o její získání pro malé,
samovyrobené pøijímaèe. Pozvolna se zvedl poèet koncesí na 16 pro
pøijímaèe (aparáty) vesmìs domácky vyrobené Antonínem Oswaldem.
Nedostatek obecní sítì však ztìžuje jejich provoz.
Jaroslav Kubelík, kronikáø obce

TJ Nové Sedlo:
Vážení a milí sportovní pøátelé, nová sezóna fotbalové 3.
tøídy je v plném proudu a naši fotbalisté mají odehrány první 2
kola soutìže. Dovolte mi tedy, abych Vás podrobnìji seznámil s
prùbìhem jednotlivých utkání.
TJ Nové Sedlo – Fk Postoloprty „B“ – 2:3
V prvním zápase nové sezóny nastoupili naši fotbalisté i s
dvìma posilami (Hodas, Stanèík) na domácím høišti proti
nováèkovi soutìže rezervì Postoloprt. Utkání zaèalo velmi
svižnì a hosté se projevili jako velmi dobøe sehraný tým. Od
zaèátku udávali tempo a nebýt domácího gólmana Vávry mohlo
být s domácími zle. Ani domácí brankáø však nebyl všemocný a
v 15. minutì už se hosté doèkali vedoucího gólu. Hosté rozehráli

rohový kop a domácí obra si ho v chumlu hráèù srazila do vlastní
sítì. Domácí se však nevzdali a hned ve 22. minutì dokázali
srovnat krok, když si domácí Korf zpracoval centrovaný balón a
støelou k tyèi nedal hostujícímu brankáøi šanci. Domácí to na
chvilku probudilo ale ve 30. Minutì už znovu prohrávali.
Domácí obrana si v prvním poloèase poèínala znaènì
neohrabanì. V jednom z útokù utekl pravý záložník hostù a
centrovaný balón si do vlastní sítì srazil domácí stoper a bylo to
2:1 pro hosty. Domácí však opìt dokázali srovnat. Domácí
Marek Hodas zatáhl balón do velkého vápna a krásným centrem
našel na druhé stranì Petra Böhma a ten se hlavou nemýlil. Do
kabin se šlo za stavu 2:2.

Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž - Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768
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Sokol Lipenec – TJ Nové Sedlo – 0:6
Ve druhém zápase podzimu zajíždìli naši fotbalisté na
høištì Lipence. Po prohraném domácím utkání si chtìli spravit
chu a odvézt z horké pùdy 3 body. V úvodu tohoto èlánku jsem
uvedl slovo „høištì“ avšak plac na který naši fotbalisté vybìhli,
pøipomínal spíše velmi tvrdou louku. Ale není se èemu divit,
poèasí posledních dní trávníku vyloženì nepøálo. Od úvodního
hvizdu se zdálo, že na høišti hraje jen jedno mužstvo a to
Sedelské. Hosté se tlaèili do brány a krásnými kombinacemi se
dostávali do slibných šancí. Skóre zápasu otevøel po pìkné akci
ve 14. minutì Josef Bašta. Domácí se dostávali za pùlku jen
sporadicky a jejich pološance konèili vìtšinou u hostujícího
gólmana Vávry. Ve 29. minutì už se skóre mìnilo znovu, když
se po pøihrávce Èerného trefil Hodas a bylo to 2:0. Ve 37.
minutì už to bylo 3:0, když se opìt po pìkné akci trefil Bašta.
Do kabin se šlo za stavu 3:0 pro hosty. Do druhého poloèasu
hosté nastoupili s tím, že si udìlají pìkné skóre a v poklidu
zápas dohrají. Ale domácí byly proti a snažili se mnohem víc

než v prvním poloèase. K nièemu jim to však nebylo. V 63.
minutì dokonal svùj hattrick Josef Bašta a zvýšil na 4:0. Další
gól pøidal v 71. minutì z trestného kopu stoper Hon a výprask
domácích završil gólem Böhm. Naši fotbalisté tak odjíždìli z
Lipence s dobrou náladou a tøemi body za jasné vítìzství. Chtìl
bych podìkovat všem fandùm, kteøí pøijeli fandit a doufám že,
jsme jim udìlali radost a že budou náš tým podporovat v celé
sezónì tak jak jsme na to byly zvyklý.
Další zápasy sehrají naši fotbalisté dne 1.9. na domácím høišti
s celkem Žíželic od 13:30h. V dalších zápasech pak zajíždìjí
na høištì Krásného dvora dne 8.9. od 17h a Roèova dne 15.9.
od 16:30h. Na domácím høišti se pøedstaví dne 22.9. od
16:30h proti celku z Pátku. Poslední zápas v mìsíci záøí
sehrají naši fotbalisté na høišti Panenského Týnce a to dne
29.9. od 16:30h.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

Pro všechny malé fotbalisty a fotbalistky!
Kroužek pro malé fotbalisty a fotbalisty, po letních prázdninách, zaèíná
opìt v

úterý 4. záøí 2012 od 17:00 hodin.
Tìšíme se na Vás na høišti TJ Nové Sedlo.
Program Letního kina v Žatci na záøí 2012
Program Letního kina v Žatci na záøí 2012:
7.9. 21:00 Temný rytíø povstal
8.9. 21:00 Let's Dance: Revolutions
9.9. 21:00 Expendables: Postradatelní 2
14.9. 21:00 Méïa (Ted)
15.9. 21:00 Norman a duchové
16.9. 21:00 Ve stínu
21.9. 21:00 Bastardi 3
22.9. 21:00 Resident Evil : Odveta
23.9. 21:00 Druhá šance
bližší informace najdete: http://www.divadlozatec.cz/
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