Novosedelský
prosinec 2012
zpravodaj
èíslo 12 roèník II.

V

ážení spoluobèané, mohl
bych teï hodnotit a
vyjmenovat vše co se
nám v uplynulém roce podaøilo
zrealizovat v našich obcích a
také co se nám nepodaøilo.
Myslím si, že nejlepší hodnocení si udìlá každý sám a byl
bych rád, když nám Vaše
poznatky sdìlíte a už osobnì èi
formou písemného pøíspìvku,
ale ne formou anonymu jak nám
pøedvedl jeden "nespokojený
uvìdomìlý, ale zbabìlý obèan"(viz. uvnitø zpravodaje), na
který nebudu odpovídat jelikož
není komu.
Za sebe a i za celé zastupitelstvo obce Vás mùžu ubezpeèit, že i nadále udìláme vše,
co bude v našich silách a
finanèních možnostech, pro
další zvelebování našich obcí.
Na závìr mi dovolte popøát
Vám vše nejlepší v novém roce
2013, hodnì štìstí, zdraví a
úspìchù.
V mìsíci prosinci se
narodila tato
miminka:
Honzík Doležal
Anièka Hlaváèková Èechová
Gratulujeme a pøejeme
hodnì zdraví a štìstí.

Jubilea
od 1.1. do 31.1.2013
V mìsíci lednu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
František Zálužský - Nové

Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
dnes se vám dostává do rukou prosincové vydání Novosedelského
zpravodaje, poslední vydání roku 2012. Rok se s rokem sešel a nastává opìt
èas bilancování, hodnocení a hlavnì blahopøání k novému roku. Se starým
rokem jako bychom zavøeli knihu a s novým rokem jako bychom brali èistý
arch papíru a tužku do ruky. Rok se uzavírá, konèí èas starých pøíbìhù a rodí
se nová pøedsevzetí. Redakce Novosedelského zpravodaje pøeje vám i všem
vašim blízkým v roce 2013 pevné zdraví a mnoho štìstí a spokojenosti. K
pøání mnoha úspìchù v nadcházejícím roce pøipojujeme podìkování za
dùvìru, kterou jste nám v minulém roce projevovali.
Jaroslav Kubelík, redaktor

INFORMACE obecního úøadu
Socha Panny Marie Bohorodièky v Bøežanech
Obec Nové Sedlo nechala zrestaurovat sochu Panny Marie
Bohorodièky, která stála na návsi
v Bøežanech. Plastika pochází z
roku 1694 a na její obnovu získala
obec dotaci od Ministerstva
kultury ve výši 245.000,- Kè, ze
svého rozpoètu uhradila 20.000,Kè. Zároveò byl zrestaurován i
sloup, na kterém socha stojí. V
mìsíci prosinci 2012 byly práce
na obnovì ukonèeny a sochu
spoleènì se sloupem pøijel do
Bøežan osadit restaurátor Radomil
Šolc. Protože na pùvodním místì
sloup, na kterém socha stojí,
ohrožovaly koøeny stromù, byla
se souhlasem památkáøù osazena
asi o 10 metrù dál. V souèasné
dobì zbývá již pouze dokonèit
terénní práce v okolí sochy.

Usnesení
z 12. zasedání ZO ze dne 19.12.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- rozpoètovou zmìnu è. 7/2012
- rozpoèet Obce Nové Sedlo na rok 2013
- nevyrovnaný rozpoèet Obce Nové Sedlo na rok 2013. Závazný ukazatel pøi
schvalování rozpoètu je paragraf
- plán inventur na rok 2012
- žádost TJ Nové Sedlo o finanèní pøíspìvek na rok 2013
- Naøízení è. 1/2013, kterým se zakazuje podomní prodej, nabízení a poskytování
služeb v katastru obcí Nové Sedlo
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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INFORMACE obecního úøadu pokraèování ze strany 1...
Rekonstrukce komunikací v Novém Sedle
V mìsíci prosinci 2012 byla dokonèena rekonstrukce
komunikace v ulici Luèní v Novém Sedle. Další
rekonstrukce obdobných nezpevnìných ulic jsou
plánovány i v ostatních obcích.
...tímto bychom rádi zveøejnili dopis, který byl zaslán na
obecní e-mail:
Podìkování za vybudování nové cesty
Již minulé vedení obce jsme žádali o zøízení, pøípadnì
opravu cesty v ulici Luèní v Novém Sedle, jejíž stav byl
nevyhovující. Zejména pøi deštivém poèasí tam nešlo
projet, natož projít. Bohužel, opravy cesty jsme se v té
dobì nedoèkali.
Až souèasné zastupitelstvo se zaèalo zabývat
potøebami obèanù a nechalo vypracovat projekty na zøízení komunikací v našich obcích a postupnì projekty
realizují.
Tímto bychom chtìli podìkovat souèasnému Zastupitelstvu Obce Nové Sedlo za vybudování nové cesty.
Velký dík patøí starostovi, panu Petru Sýkorovi a také pracovníkùm obce, kteøí se na práci podíleli. Je vidìt
dobøe odvedená práce, která slouží lidem a prospìje i ke zlepšení vzhledu naší obce.
Za obèany ulice Luèní - Bohuslav Dostál

Udìlení
CENY STAROSTY
Bylo mi velkou ctí udìlit první
cenu starosty, která byla pøedána
panu Jaroslavu Kubelíkovi.
Cena starosty byla udìlena za
nejen jeho dosavadní aktivní práci,
kterou vykonává pro Obec Nové
Sedlo, ale i za vedení místnosti
historie, za vedení obecní kroniky a
za spoustu shromáždìných èlánkù,
postøehù, které každý mìsíc ètete v
Novosedelském zpravodaji.
Bohužel jsem nemohl tuto cenu
pøedat osobnì ze zdravotních
dùvodù pana Kubelíka a tak
prostøednictvím zpravodaje dìkuji
za tuto práci a pøeji mnoho zdraví,
brzké uzdravení a ještì spoustu
èlánkù a informací o historii našich
obcí, které jsou všem oblíbené.

Petr Sýkora, starosta

vyzvednout. Tato informace se týká
všech obèanù i tìch, pro které platí
výjimka kupování si pytlù na
Omlouváme se všem obèanùm odpad. Dìkujeme.
za mylnou informaci o termínu
„Kroužek keramiky”
svozu komunál. odpadu ve dne
1.1.2013. Tato informace byla
Zveme všechny zájemce o
zaslána na obecní e-mail od Marius keramický kroužek, který bude
Pedersen a.s. a byla Vám ihned probíhat v Základní škole a
zveøejnìna na úøední desce. Mateøské škole Nové Sedlo na
Protože byl OÚ od 24.12.1012 do informaèní schùzku, která se bude
2.1.2013 uzavøen a oprava a zrušení konat dne
výše uvedeného termínu byla
9.1.2013 v 16:00 hodin
zaslána právì ve dnech volna,
v
zasedací místnosti Obecního
nebyla Vám tato informace vèas
úøadu
v Novém Sedle.
zveøejnìna. Odvoz komun. odpadu
probìhne 8.1.2013 a následujících
Termíny zasedání
každých 14 dní v úterý.
zastupitelstva
Odvoz komunálního
odpadu

INFORMACE ke smlouvám
o svozu komunálního

odpadu!
Žádáme všechny obèany, aby se v
prùbìhu mìsíce ledna dostavili na
obecní úøad k podepsání smluv o
svozu komunálního odpadu a
vyzvednutí nalepovacích známek
Marius Pedersen a.s..
Pro obyvatele Sedèic bude ve
dnech 7.1.2013 a 9.1.2013 od
15:00 hodin otevøena knihovna v
Sedèicích, kde budou mít možnost
si tyto smlouvy a známky
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1. zasedání 30.01.2013
2. zasedání 27.02.2013
3. zasedání 27.03.2013
4. zasedání 24.04.2013
5. zasedání 29.05.2013
6. zasedání 26.06.2013
Zasedání zastupitelstva Obce Nové
Sedlo se bude konat každou
poslední støedu v mìsíci od 17:00
hodin, pøípadná zmìna bude vèas
oznámena na úøední desce èi
webových stránkách.

INFORMACE obecního úøadu pokraèování ze strany 2...
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro "Volby prezidenta Èeské republiky konané
ve dnech 11.1.2013 - 12.1.2013"
Starosta Obce Nové Sedlo vyplývajících ze zákona È. 275/2012 Sb., o volbì prezidenta republiky a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o volbì
prezidenta republiky) (dále jen "zákon"), a vyhlášky È. 294/2012 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona o volbì prezidenta republiky (dále
jen "vyhláška") poskytuje tuto informaci o poètu a sídle volebních okrskù v Obci Nové Sedlo:

Okrsek èíslo 1:
Hlavní èp. 6, Nové Sedlo (budova ZŠ a MŠ Nové Sedlo)
Volièi obcí: Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Nové Sedlo

Okrsek èíslo 2:
Sedèice èp. 9 (budova knihovny)
Volièi obcí: Sedèice a Žabokliky

v pátek 11.1.2013 - od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 12.1.2013 - od 8:00 do 14:00 hodin
Hlasovací lístky budou doruèeny do Vašich schránek v úterý 8.1.2013

Šest zákeøných trikù prodejcù
levných energií! Mùžete pøijít o
tisíce!

5. Rychle podepište, spìchá to
(Dealeøi pøijdou jsou naléhaví a
øíkají, že chvátají. Øíkají, že máte
poslední možnost podepsat, jinak
výhodná cena propadne. Vìtšinou je
to nesmysl. O žádnou výhodnou
nabídku nejde.)
6. Zmìnili jsme podmínky, musíte
podepsat
(Dealeøi se vydávají za distributora
zavedené firmy a tvrdí, že se zmìnily
podmínky. Jenže když podepíšete,
zjistíte, že jste pøešli jinam.)

Rostoucí cena elektrické energie a
plynu výraznì zvýšila aktivitu
podvodných podomních prodejcù.
Používají stále nové a drzejší triky,
jak své obìti – pøedevším z øad
starších obèanù – napálit a obrat o
peníze.
Konkurenèní válku mezi distri-butory
elektrické energie a plynu odnášíme
vìtšinou my – zákazníci. Zástupci
jednotlivých firem jsou vìtšinou
"ÈEZ zkrachoval. Musíte nám tady
placeni za každou duši, kterou uloví. A podepsat smlouvu s novým dodaproto vymýšlí stále nové metody, jak vatelem elektrické energie, jinak vám
zákazníky pøesvìdèit.
nepùjde elektøina.“ I takovou vìtu
mùžete slyšet od podomních prodejcù
Pøeètìte si nejbìžnìjší triky poenergií, kteøí se snaží využít každou
domních prodejcù energií:
možnost, jak pøilákat ke své spo1. Váš dodavatel zkrachoval,
leènosti nové klienty.
musíte pøejítk jinému
Jedná se samozøejmì o mylnou
(Vìtšinou jde jen o výmysl. Váš
informaci, která má osloveného
dodavatel funguje dál, chtìjí vás jen spotøebitele vystrašit a donutit ho
zbyteènì vydìsit.)
podepsat zpravidla nevýhodnou
2. Platíte moc drahé složenky, u
smlouvu s novým dodavatelem. V
nás ušetøíte
horším pøípadì se mùže jednat o
(Snaží se vám namluvit, že platíte
totální podvod, kdy mùžete jen pøijít o
moc. Když ale k nim pøejdete,
peníze a nic dalšího se s vaším
zjistíte, že jsou ještì dražší.)
dodavatelem energie nestane. V
3. Podepište, k nièemu vás to
žádném pøípadì nedávejte ponezavazuje
domnímu prodejci žádnou zálohu ani
(Podepíšete papír, o kterém dealer
jinou finanèní hotovost.
tvrdí, že nic neznamená, uzavøete ale
smlouvu na nìkolik let, ze které
V pøípadì, že se s takovou nabídkou
nejde vystoupit.)
setkáte, rozhodnì nic nepodepisujte.
4. U nás nebudete mít žádné
Vyžádejte si veškerou dokumentaci a
závazky
po jejím prostudování se poraïte s
(Podepíšete údajnì nezávaznou
odborníkem.
smlouvu, o které vám tvrdí, že z ní
mùžete kdykoli vystoupit, pak ale
V nìkterých obcích Èeské republiky
zjistíte, že je minimálnì na dva roky. už došla místním samosprávám
Pokdy z ní vystoupíte døív, platíte
trpìlivost a podomní prodej striktnì
obøí èástky jako penále.)
zakázali, informoval portál Sfinance.cz
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Zákaz prodeje platí v Unièovì,
Bøeclavi, Hodonínì, Chebu, Bystøici
nad Pernštejnem nebo ve Vsetínì.
Porušení tohoto naøízení je zde
pokutováno až 200 tisíci korun.

Tento èlánek byl pøevzat z
webových stránek a na ochranu
našich obèanù zastupitelé na
svém 12. zasedání ZO Nové Sedlo
souhlasili s vydáním Naøízení è.
1/2013 s úèinností od 1.1.2013.
Obèané pozor!
Øítí se na nás dùchodová reforma a s
ní hodnì diskutovaný „druhý pilíø”.
Pozor na podomní obchodníky s
„krásnou penzí”. Druhý pilíø není
povinný a kdo se chce zúèastnit, mìl by
si to poøádnì rozmyslet a zvážit pro i
proti.
Každopádnì nepodepisujte bezhlavì žádnou smlouvu, aniž byste se
seznámili s podmínkami vstupu. Z
tohoto závazku NELZE vystoupit jedinì snad zemøít. A proto žádám
každého pracujícího obèana, aby si
dobøe rozmyslel co a komu podepisuje.
Pokud máte zájem o øádné
informace o dùchodové reformì, nebo
o efektivním spoøení na dùchod
obrate se na svého finanèního poradce
- kterého máte osvìdèeného - nebo
mne mùžete kontaktovat na níže
uvedených kontaktech.
Dìkuji
Ing. Lenka Koòariková
Kooperativa pojišovna a.s. VIG,
kanceláø Žatec
tel.: 606 861 010
e-mail: Ikonarikova@koop.cz

Další informace...
Anonym, který byl na OÚ zaslán poštou...
Vážený pane starosta.
dìkujeme za pøání veselích svátkù vánoèních které jste skazil poplatkama na
popelnice. Sami jste si rozdali tisíce a druhé ožebraèili. Proè jste radši neudìlali
rozumný poplatek za odvoz tøídìného odpadu? Myslíte si že bude nìkdo tøídit
odpad a popelnice budou stát doma prázdné? Proè nevybíráte poplatky za odvoz
trávy a vìtví co se odváží týden? Tento odpad dìlají pouze lidé kteøí mají dost
penìz aby si vše koupili, místo zeleniny a brambor mají anglické trávníky a obec
odváží jejich bordel. Co se týèe traktoristù proè nejezdí stále pan bohužel jméno
neznám má pøezdívku (...nebudeme zveøejòovat - pozn. redakce) udìlá práci za
polovièní dobu než pan......(nezveøejnìno) který má na vleku 3 vìtve a k tomu 2
závozníky sám ani prstem nehne a bere penìz za který to dìlal každý jiný
nezamìstnaný.
...............................
Vážení, nebudu na tento anonym odpovídat. Vždy a rád odpovím na dotazy,
které jsou mi kladeny každým jiným zpùsobem, ale ne anonymnì. Chtìl jsem se
s Vámi podìlit o i takové lidské myšlení a hloupost.
Petr Sýkora, starosta

(Anonym není gramaticky upraven, je zveøejnìn v originální podobì - pozn.
redakce)

Autobusová linková
doprava
V minulém vydání zpravodaje jste
byli vyzváni k pøedložení pøipomínek
na autobusovou dopravu. Do 15.
prosince 2012, bylo podáno pìt
pøipomínek, týkajících se obcí Sedèice, Žabokliky, Èíòov a Bøežany.
Tato záležitost nejde vyøešit ze dne na
den, ale vìøte, že se budeme snažit
vznést pøipomínky a budeme požadovat Krajský úøad o úpravu jízdních
øádù. Dìkujeme, Petr Sýkora.

Odpojení internetových
služeb firmy LOSAN
Vážení, v listopadu došlo k odpojení
pøípojky k internetu, která byla
zabudována na budovì ZŠ a MŠ v
Novém Sedle. Vìøte, že nikdo z
obecního úøadu nemìl tušení, že firma
LOSAN nedá svým zákazníkùm na
vìdomí, že bude tato pøípojka
odpojena. Obecní úøad nemá seznam
zákazníkù, kteøí mají smlouvu s firmou
LOSAN, proto OÚ nemohl nikoho z
Vás informovat. K odpojení došlo z
dùvodu výpovìdi mezi paní øeditelkou
školy a firmou LOSAN, ale den, kdy
dojde k odpojení nebyl známý. Prosím,
pøípadné reklamace smìøujte firmì
LOSAN, ne OÚ. Dìkujeme za
pochopení.
Petr Sýkora, starosta

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROÈNÍKU
Základní školy a Mateøské školy Nové Sedlo pro
školní rok 2013/2014
Základní škola a Mateøská škola v Novém Sedle vyhlašuje

ZÁPIS
do prvního roèníku základní školy pro školní rok 2013 - 2014, který se
uskuteèní ve dnech
STØEDA 6. února 2013 od 14:00 do 16:00 hodin
ÈTVRTEK 7. února 2013 od 14:00 do 16:00 hodin
v budovì základní školy v Novém Sedle.
KULTURA

V mìsíci prosinci probìhl v našich
obcích velký poèet kulturních akcí,
poèínaje rozsvícením vánoèního
stromu, adventním koncertem až po
výstavu betlémù. Protože bychom vás
rádi s tìmito událostmi seznámili
vèetnì fotografické dokumentace,
neuveøejòujeme z kapacitních dùvodù
v tomto èísle Novosedelského
zpravodaje rubriku Historie. V mìsíci
lednu potom budeme s kapitolami
historie pokraèovat.

Rozsvícení vánoèního stromu a Mikuláš
Tak jako v pøedchozích letech pozvala Základní a mateøská škola v
Novém Sedle dìti, rodièe a všechny obèany obce na slavnostní rozsvícení
vánoèního stromu a výzdoby obce. Akce probìhla dne 5.12.2012 za doprovodu
zpìvu koled žákù Základní a Mateøské školy v Novém Sedle pøed školou.
Po rozsvícení vánoèního stromu se všichni pøítomní odebrali na sál do Horní
hospùdky, kde již tradiènì uspoøádala Obec Nové Sedlo Pøedvánoèní setkání s
Mikulášem, andìly a èerty. Pro všechny byl pøipraven zábavný program za úèasti
známého herce a divadelníka Michala Gulyáše. Mikulášský podveèer se vydaøil,
sešlo se mnoho dìtí, ale i dospìlých. Dìti musely básnièkou a pøíslibem
vzornìjšího chování pøesvìdèit Mikuláše, že si nezaslouží odnést do pekla.
Všem se to podaøilo a èerti odešli s prázdnou. Mikuláš nakonec všechny
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pokraèování ze strany 4...
Dìti v domì s peèovatelskou službou
12. prosince 2012 navštívili žáci základní školy a mateøské školy
peèovatelský dùm v Novém Sedle. Pøítomní se pøišli potìšit písnìmi, které
všem pøipomnìly blížící se vánoèní svátky. Dìti zazpívaly vánoèní koledy,
zahrály na zobcové flétny a pøednesly vánoèní básnì. Zpìvem koled, hrou na
flétnu a pøednesem básní popøály každému z celého srdce krásné a pohodové
prožití vánoèních svátkù a šastný nový rok 2013.
Fotografie je použita z internet. stránky ZŠ a MŠ Nové Sedlo www.zsms-novesedlo.cz

15. prosince 2012
probìhl v kostele sv. Václava v Novém Sedle
„ADVENTNÍ KONCERT“
Vánoèní èas se pøiblížil a my jsme se po roce opìt setkali ve
slavnostnì osvìtleném kostele sv. Václava v Novém Sedle, který
pøivítal dìtské pìvecké sbory Permoníèek Most a Èmeláèek
Žatec. Po úvodních písních Jana Höniga, který zároveò celý
koncert moderoval, nastoupili do zcela zaplnìného kostela
oèekávaní zpìváèci. Dìti pod vedením sbormistrynì paní Evy
Hodkové a za hudebního doprovodu Mariána Hodka pøedvedly
program plný koled a vánoèních písnièek. Obecenstvo
odmìòovalo celé hudební vystoupení dlouhotrvajícím potleskem.
Na závìr si všichni – úèinkující i obecenstvo - zazpívali Veselé
vánoce a rozešli se do zkrášlených a vánoènì nazdobených
domovù

Vánoèní besídka pro rodièe
Žáci ZŠ a dìti z MŠ Nové Sedlo pøipravili pro své rodièe vánoèní besídku.
Dìti se spoleènì se svými uèitelkami dlouho pøed stanoveným datem
pøipravovaly, uèily a secvièovaly všechny koledy,
písnì, básnì, povídání, øíkanky a hraní na
nástroje. A už je tady 20. prosinec 2012 odpoledne
a rodièe, prarodièe, kamarádi a pøátelé vstupují na
sál, aby zhlédli vánoèní program. A bylo se
opravdu na co se dívat. Sálem zaznìly vánoèní
písnièky, koledy a øíkadla. Nechybìla ani malá
bøišní taneènice, která byla za své vystoupení
odmìnìna bouølivým potleskem. Dìti mìly
krásný program plný øíkanek a básnièek a jejich
Výstava vánoèních
premiéra se opravdu povedla. Ke zpívání koled se
betlémù
pøidali i rodièe, kteøí nakonec od svých dìtí dostali
drobné dárky, které dìti vyrobily.
Velké
Za krásné zastavení v dobì
podìkování patøí paní øeditelce i všem uèitelkám,
vánoèního shonu musíme podìkovat
které s dìtmi toto krásné vystoupení nacvièily.
manželùm Ryskovým z Nového Sedla,
kteøí pro nás již nìkolik let pøipravují výstavu betlémù v kostele sv. Šimona a Judy v
Bøežanech. Ta letošní probìhla ve dnech 26.12.2012 a 30.12.2012. Výstava si za svou
dobu konání získala velkou oblibu u veøejnosti a ten kdo si na prohlídku pøibližnì
sedmdesáti betlémù udìlal èas, urèitì neprohloupil. K vidìní
byly betlémy papírové, keramické, sklenìné i døevìné. Velmi
Výstavu betlémù
vkusnì doplnila
malá výstavka prací
žákù Základní školy
a Mateøské školy v
Novém Sedle.
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, rok 2012 je za námi. Rád bych Vás tedy seznámil s
aktivitami, které náš klub èekají na zaèátku roku 2013.
Dne 19. 1. 2012 zaèíná zimní turnaj NOVOSTAVBY CUP 2012 v Postoloprtech na
umìlé trávì, kterého se náš klub zúèastní stejnì jako minulí rok. Tento turnaj potrvá až
do zaèátku bøezna, kdy se sehrají poslední zápasy o umístìní (rozpis zápasù bude
umístìn za èlánkem). Náš tým se postupnì utká s týmy Sokol Lenešice, Sokol Peruc,
Sokol Chožov, TJ Vrbno nad Lesy. Reportáže z jednotlivých zápasù najdete v pøíštích
èíslech Novosedelského zpravodaje. Zimní pøíprava zaène našemu týmu 5. 2. 2013.
Chtìl bych tímto popøát Obci Nové Sedlo, všem sponzorùm, sportovním fanouškùm
a pøíznivcùm TJ Nové Sedlo hodnì štìstí, zdraví a úspìchù v novém roce 2013.
Za TJ Nové Sedlo
Jakub Èerný

Rozpis zápasù
NOVOSTAVBY CUP 2013
22.1. 17h FK Peruc – TJ Nové Sedlo
19.1. 17h TJ Nové Sedlo – Vrbno nad Lesy
27.1. 17h TJ Nové Sedlo – TJ Sokol Lenešice
3.2. - VOLNO
10.2. 13h TJ Nové Sedlo – Sokol Peruc
16.2. 17h Sokol Chožov – TJ Nové Sedlo
23. a 24.2 ? Skupina útìchy a semifinálová
2. a 3.3 ? Skupina útìchy a semifinálová
9.3. ? FINÁLE

Výsledková tabulka
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Èernèice B
Žíželice
Vrbno

Záp
13
13
13
Postoloprty B 13
Lubenec
13
Høíškov
13
Kr.Dvùr
13
N. Sedlo
13
Zemìchy 13
Pátek
13
Lipenec
13
Pan.Týnec 13
Roèov
13
Libèeves
13

+
10
8
7
8
7
8
8
5
5
4
4
2
3
0

0
1
1
3
0
3
0
0
2
2
3
1
6
1
1

2
4
3
5
3
5
5
6
6
6
8
5
9
12

Skóre
36:20
37:16
46:21
49:36
32:19
30:24
27:23
30:20
26:34
17:35
21:40
16:24
17:32
13:53

Body
31
25
24
24
24
24
24
17
17
15
13
12
10
1

(Prav)
( 10)
( 7)
( 6)
( 3)
( 3)
( 3)
( 6)
( -1)
( -4)
( -3)
( -8)
( -6)
( -8)
(-20)

Mìstské divadlo Žatec - program na
LEDEN 2013
4.1.
5.1.
10.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
22.1.
23.1.
26.1.
29.1.

10:00

Manon Lescaut – Vítìzslav
Nezval
17:45
Trojané - Hector Berlioz
18:00
EVA a VAŠEK
18:00
NEJÚSPÌŠNÌJŠÍ
SPORTOVEC ROKU 2012
18:45
M a r i e S T U A RTO V N A Gaetano Donizetti
15:00
Skøítkové
8:30 a 10:30 A žijí duchové
8:30
A žijí duchové
19:00
Testosteron
10:00 a 14:00Vodníkùv sen
16:00
Dívka roku 2013
9:00
Kdyby Newton kamarádil s
Pythagorem

více informací na http://www.divadlozatec.cz/

Kroužek pro malé
fotbalisty a fotbalistky
Po zimních prázdninách opìt zaèíná
kroužek pro malé fotbalisty a
fotbalistky a to
9. ledna 2013
v tìlocviènì ZŠ a MŠ Nové Sedlo
- pro nejmenší fotbalisty
od 16:00 do 17:00 hodin
- pro starší fotbalisty
od 17:00 do 18:00 hodin.

Digitální kino Žatec - program na
LEDEN 2013
11.1.-17:30 / 12.1.-15:00
16.1.-17:30
11.1.-20:00 / 12.1.-20:00
16.1.-20:00
12.1.-17:30 / 17.1.-17:30
13.1.-15:00
13.1.-17:30 /15.1.-17:30
24.1.-17:30 (pouze ve 2D)

Frankenweenie: Domácí mazlíèek 3D

13.1.-20:00

Atlas Mrakù

15.1.-20:00 / 20.1.-20:00

Návrat do Silent Hill 3D

Sammyho Dobrodružství 2 – 3D
Bídníci
Pí a jeho život 3D
Raubíø Ralf 3D

25.1.-17:30 / 27.1.-15:00
30.1.-17:30
17.1.-20:00 /

O myšce a medvìdovi
Carmen 3D

23.1.-17:30 / 29.1.-17:30 / Snížek, bílý kožíšek
23.1.-20:00

Skyfall

24.1.-20:00 / 30.1.-20:00 / Nespoutaný Django
25.1.-20:00 / 27.1.-17:30 / Mládeži nepøístupno ( Movie 43)
27.1.-20:00 / 29.1.-20:00 / Nadìjné vyhlídky
31.1.-17:30 /

Ètyølístek ve službách krále

31.1.-20:00 /

Paralelní svìty 3D

Otevren nový prodejní sklad
K + M testoviny
Pøíkrá 97
Nové sedlo/Žatec

Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra

Kontakt: Hruboš Karel - 607 208 190
Šorelová Miroslava - 721 018 095

Svìtla Kubelíková

www.testovinykm.abc-eshop.cz

telefon 720 266 768
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