Novosedelský
èervenec 2013
zpravodaj
èíslo 7 roèník III.

V

ážení spoluobèané, polovina prázdnin a dovolených je za námi a já
bych Vám chtìl pøipomenout, že
se v obcích stále vyvážejí
hromádky biodpadu ze zahrádek
a to každé pondìlí (max. v ještì v
úterý). Žádám Vás, vynášejte
bioodpad (listí, vìtve, trávu)
nejdøíve v nedìli odpoledne, a to
nekazí vzhled obcí v jiné další dny.
Bohužel, se s tím setkáváme každý
týden.
Dále bych Vám chtìl pøipomenout
úèinnost Obecnì
závazné vyhlášky è. 2/2012 o
ochranì noèního klidu a regulaci
hluèných èinností, zejména o
sobotách v dobì od 6:00 do 8:00
hod. a od 20:00 do 22:00 hodin, o
nedìlích a státem uznaných
dnech pracovního klidu po celý
den je každý povinen zdržet se
používání zaøízení a pøístrojù
zpùsobujících hluk (napø. sekaèek na trávu, cirkulárek,
motorových pil a kos, køovinoøezù, vrtaèek, drtièek vìtví

Vážení ètenáøi zpravodaje,
mìsíc èervenec ubìhl stejnì jako jiné letní mìsíce tempem, které se jistì nelíbilo
našim školákùm. Ale mají pøed sebou ještì jeden mìsíc prázdnin, než jim nastanou
povinnosti spojené se školní docházkou. V neformálním prùzkumu mezi školáky se
však našla i èást dìtí, které se tìší, že již zasednou do školních lavic. Pøestože oproti
jiným obcím mají možnost v Novém Sedle využít volný èas napøíklad na dìtském
høišti, na které vedení Obce Nové Sedlo poskytuje finanèní prostøedky a další obèané
vèetnì èlenù TJ se podílejí na terénních úpravách, tráví vìtšinu volného èasu u
poèítaèù, nebo jen tak bloumáním po ulicích. Proto jak jsem již uvedl, dávají
pøednost návštìvì školy, kde je jim vìnována maximální pozornost spojená nejen s
výukou, ale i dalšími aktivitami.
Èervenec se také nevymykal, co se týèe spoleèenských, kulturních a sportovních
akcí poøádaných v obci Nové Sedlo. Jednalo se o 7. roèník v nohejbalu, Turnaj v
minikopané a Turnaj v plážovém volejbale.
Pøestože se jednalo o akce poøádané o víkendech, které se nìkdy se protáhly až do
ranních hodin a byly nìkdy i hlasité, neprojevily se prozatím ze strany obèanù
bydlících poblíž høištì žádné stížnosti na hluk, který je ruší pøi noèním odpoèinku. I
pøes tuto skuteènost se redakce zpravodaje a vedení obce rozhodli zveøejnit na
stránkách obce anketu, kde se budete mít možnost vyjádøit, a už souhlasnì, nebo
negativnì k poøádání tìchto akcí. Jsme si vìdomi toho, že dnešní mládež se neobejde
bez hluènìjšího hudebního doprovodu a je na nás, abychom byli pokud možno
tolerantní.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Informace Obecního úøadu:

Díky paní Hanì Kovandové, která má velmi dobrý kontakt s Úøadem práce v Lounech,
máme možnost se každý mìsíc seznámit s mírou nezamìstnanosti v našich obcích. Bohužel
statistika je zpracovaná za celou Obec Nové Sedlo a ne dle jednotlivých obcí v našem regionu.
Opaèná situace je v získání informací o pøestupkové a trestní oblasti v našich obcích, kdy
apod.).
Policie ÈR Žatec nám tyto informace odmítá poskytovat. Jiná situace je pøi spolupráci s PÈR v
Pøeji Vám pøíjemné prožití oblasti Chbany, která pravidelnì každý mìsíc podává informace do Zpravodaje Obce Chbany.

letních dnù a dovolených, dìtem
již druhou pùlku prázdnin a byl
bych rád, kdyby jste se vy a Vaši
dìti chtìli podìlit v našem
zpravodaji o zážitky z Vašich cest a
poznávání nových a zajímavých
zákoutí z míst, pro nìkteré dosud
neznámé.

Míra nezamìstnanosti v obcích Nového Sedla
Datum

EAO

Poèet UoZ

Míra nezamìstnanosti
v%

k 17.6.2013 324
60
k 1.7.2013 324
61
EAO - ekonomicky aktivní obyvatelstvo
UoZ - uchazeèi o zamìstnání

18,52
18,83

poèet
obyvatel

podíl v %

403
403

14,89
15,14

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.8. do 31.8.2013
V mìsíci srpnu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:
Pavlína Švihlíková - Nové Sedlo
Václav Hamáèek - Sedèice
Vlasta Bártová - Sedèice
Jiøí Pátek - Nové Sedlo

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Usnesení
ze 6. zasedání ZO ze dne 31.7.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení Obce Nové Sedlo è. 4/2013
- prodej pozemku p.è. 315/2 v k.ú. Sedèice
- prodej chlívkù (jiné stavby) v majetku Obce Nové Sedlo nájemcùm v ulici
Hùrecká v Novém Sedle za cenu 5.000,- Kè (1/7 objektu)
- žádost TJ Nové Sedlo o poskytnutí mimoøádného fin. pøíspìvku na rok 2014
- Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2013 - Požární øád obce
- poskytnutí fin. pøíspìvku Obce Nové Sedlo Øímskokatolické církvi na opravu
varhan sv. Václava v Novém Sedle
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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INFORMACE obecního úøadu ve zkratce...
?
od zaèátku srpna probíhá výmìna pùvodních okenních skel
v ZŠ a MŠ Nové Sedlo za skla izotermická
?
dále se v ZŠ a MŠ pøestavuje pùvodní výdejna svaèinek a
obìdù na vývaøovnu, která bude v provozu zaèátkem školního
roku
?
na 6. zasedání ZO Nové Sedlo zastupitelé schválili veøejnou
sbírku finanèních prostøedkù (podatelna OÚ), které budou
použity na opravu varhan v kostele sv. Václava v Novém Sedle.
Obec Nové Sedlo pøispìje èástkou 30.000,- Kè a Severoèeské
pískovny a štìrkovny a.s., Roztyly èástkou ve výši 10.000,- Kè
?
na konci mìsíce èervence byla postavena døevìná
pøedzahrádka u Pohostinství v Novém Sedle (viz foto)

www.nove-sedlo.cz

Spoleèenská kronika

Na webových stránkách obce byla zveøejnìna anketa, ve které
mohli obyvatelé hlasovat, jak se dle jejich názoru zmìnilo prostøedí
našich obcí. Hlasování zaèalo 10. 6. 2013 a k 26.7 2013 hlasovalo
celkem 121 obèanù s následujícím výsledkem:
Jak se v posledních dvou letech zmìnilo celkové prostøedí obcí?
Výraznì se zlepšilo 38%
Mírnì se zlepšilo 10%
Zùstalo stejné 13%
Mírnì se zhoršilo 12%
Výraznì se zhoršilo 15%
Nevím, nedokážu posoudit 12%
Jak je patrno, dle vìtšiny se prostøedí obcí zlepšilo. Obèany, kteøí
hlasovali, že se celkové prostøedí zhoršilo, bychom rádi vyzvali. Pøijïte
na obecní úøad nebo napište redakci Zpravodaje. Rádi se Vašimi námìty,
pøipomínkami a opodstatnìnými návrhy na zlepšení a zkrášlení našich
obcí budeme zaobírat.

Pøihodila se nám nepøíjemná událost, když jsme v èervnovém
zpravodaji nezveøejnili, že se v Obci Sedèice narodil dne 28.5.2013 nový
obèánek a to Eliška Veselá, maminka
Petra Veselá (Taborschiová). Jak
jsem již uvedl, toto opomenutí nás
velmi mrzí a mamince se upøímnì
omlouváme. Na svou obhajobu
mùžeme jen konstatovat: informace
o narození dítìte nám centrální
evidence MìÚ Žatec již nezasílá,
takže mùže k takové situaci dojít.
Ještì jednou se omlouváme a
pøejeme Elišce hodnì zdraví a
spokojenosti.
za redakci zpravodaje, Jaroslav Kubelík

Není bylina, aby na nìco nebyla...
Jsme v mìsíci srpnu a mùžeme spoleènì
pokraèovat v našem objevování léèivých bylin kolem nás.
Tak tøeba takový Øebøíèek obecný. Rostlinka, která
vyrùstá do 30 až 40 cm, kvete špinavì bílými kvìty a je
všude kolem nás. Nalezneme ji podél cest, na loukách,
mezích. Øebøíèek kvete pomìrnì dlouho, mùžeme jej
nìkdy sbírat ještì v záøí. Øebøíèek patøí k nejstarším našim
léèivkám a sloužil pøedevším k léèení ran. Za první svìtové války školní
dìti chodily sbírat tuto rostlinu a posílala se vojákùm na frontu. Silný
dezinfekèní úèinek a schopnost zastavovat krvácení pøinesla øebøíèku
oznaèení „rostlina vojákù a døevorubcù“. Bylina èistí krev, podporuje
krvetvorbu, pomáhá pøi poruchách trávení. Pøi používání øebøíèku mizí
infekce. Øebøíèek pomáhá pøi ženských chorobách, ženy by si jej obèas
mìli dát jako prevenci. Pøi onemocnìní kostí se postižené místo
nìkolikrát dennì potírá øebøíèkovou esencí a vnitønì se užívá 2 – 4 x
dennì øebøíèkový èaj. Èaj z øebøíèku pomáhá také pøi bolestech hlavy, pøi
opakovaných migrénách se doporuèuje dlouhodobìjší užívání
øebøíèkového èaje. Øebøíèek pomáhá také pøi pálení žáhy a pøi bolestech
oèí. Sbíráme kvìt a listy pøed plným rozkvìtem, odstøihuje se horní èást
natì. Nejlepší je sbírat jej za plného slunce, kdy se nejvíce uvolòují jeho
éterické oleje. Sušíme jej jako ostatní bylinky ve stínu a používáme na
èaj.
Z èerstvých kvìtù si také mùžeme pøipravit esenci – láhev naplníme
èerstvì natrhanými kvìty, zalijeme 40% pálenkou/vodkou a necháme
stát alespoò dva týdny v teple, pøíležitostnì lahví zatøepeme.
Další bylinou, která kvete v této dobì a je velice užiteèná, je
Øepík lékaøský. Listy øepíku jsou schované v trávì, ale
drobné žluté kvìty v podobì klasu jsou vidìt již z dálky,
protože rostlina mùže dosáhnout až 90 cm výšky. Najdeme
jej na slunných, suchých místech, na okrajích cest a lesù, na
loukách. Obvykle kvete od èervence do záøí. Pøi sbìru
rostlinku odøízneme opatrnì nad zemí, abychom neporušili koøeny. Pøed
sušením je lepší jej nasekat, po usušení je to již obtížnìjší.
Øepík je výborný univerzální lék, používaný již ve starovìkém
Øecku. Zevnì se používá k léèení øezných ran – obklad namoèíme v èaji z
øepíku a pøiložíme na ránu. Stejnì postupujeme i pøi kožních
onemocnìních èi pøi podráždìní pokožky. Nálev je také možné pøidat do

koupele.
Øepík je jedním z výborných prostøedkùm na namožené èi nemocné
hlasivky, kdy nìkolikrát dennì se používá èaj jako kloktadlo. Stejnì je
vhodné øepík kloktat pøi zánìtech èi bolesti v krku nebo zánìtu hrtanu.
Èaj z øepíku pomáhá pøi chudokrevnosti, pøi tvrdnutí jater, pomáhá èistit
žluèové cesty a rozpouštìt žluèové kameny. Používá se pøi léèení
kloubních onemocnìní zánìtlivého pùvodu a na léèení revma.
V zahrádkách jsou v tomto èase vidìt záøivé žlutooranžové kvìty Mìsíèku lékaøského. Mìsíèek má velkou
schopnost se množit samovýsevem, takže pokud mu dáme
šanci se vysemenit, máme o jeho nádherné kvìty postaráno i v
pøíštím roce. Mìsíèek se dobøe sbírá, celé kvìty trháme
nejlépe v dobì plného slunce. Pomìrnì známá je mìsíèková
mast, která se používá zevnì pøi drobných poranìních, zánìtech
nehtového lùžka, kožních alergiích a zánìtech, pøi køeèových žílách,
otokách a proleženinách, pøi popáleninách, osvìdèuje se i proti plísni na
nohou. Vnìjší pùsobení mìsíèku je výhodné podpoøit vnitøním užíváním
èaje v obvyklém dávkování. Pokud se rozhodnete zkusit si mìsíèkovou
mast vyrobit sami, pøipravte si ètyøi hrsti kvìtù, listù a stonku drobnì
nasekané byliny a pùl kilogramu rozpuštìného vepøového sádla. Smìs
pøiveïte k varu, promíchejte a nechte stát pøes noc. Druhý den smìs
mírnì zahøejte a obsah propasírujte pøes jemné plátno. Mast nalijeme do
vhodné nádoby a uložíme v chladnièce. Èaj z mìsíèku se popíjí pøi
astmatu, pøi onemocnìní žaludku, pøi støevních a jaterních poruchách.
Uklidòuje centrální nervovou soustavu a zlepšuje èinnost srdce. Pro
ženy je èaj skvìlým pomocníkem pøi bolestivé menstruaci.
A závìrem ještì recept na mìsíèkový med – do litru studené vody
dáme ètyøi hrsti posekané byliny a zvolna pøivedeme k varu. Necháme
2x-3x vzkypìt, odstavíme a ponecháme v hrnci pøes noc. Druhý den
hmotu vyklopíme na síto, vymaèkáme a do šávy zamícháme kilogram
cukru a jeden citron nakrájený na koleèka. Dáme do širokého kastrolu a
zapneme na nejnižší stupeò. Tekutina se pomalu vypaøí, hlídáme, aby se
obsah nezaèal vaøit. Hmotu necháme vychladnou a vyzkoušíme
požadovanou konzistenci – výsledkem je mìsíèkový med, který se
používá dle chuti a zvyklostí.
Krásné dny s dostatkem sluníèka i vláhy pøeje
Alena Stejskalová
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?
VE JMÉNU ŽENY
Dne 6. èervence 2013 se na již 7. roèníku tradièního
nohejbalového turnaje na netradiènì kvalitním novì položeném
antukovém povrchu sešli amatérští nadšenci a obdivovatelé
tohoto èeského
tradièního sportu.
Hlavní události,
alespoò pro mne
byla ''Malá ženská
nohejbalová revoluce''. Ženy už
vesele boxují,
létají na lyžích a
zvedají èinky vah
pro vìtšinu z nás
nedostupných, ale
co se nohejbalu
týèe tak ženská
emancipace ponìkud pokulhává, ale to platilo jen do onoho 6.
èervence .....
Turnaje se zúèastnilo 24 hráèù pøevážnì z Nového Sedla, ale i
ze Žatce, Chomutova, èi dalekého Dìèína. Mezi nimi sehrály
velice dùstojnou roli 4 ženy, nedá mi to je nevyjmenovat:
Kateøina Krejèová, Jaroslava Holièová, Romana Pabišková a
hlavnì Petra Sivoková... Jejich hru nedoprovázela jen trochu
oèekávaná snaha a nadšení doprovázené humorným nadhledem,

ale i nohejbalové umìní a to, pøiznávám, jsem opravdu neèekal.
Turnajek se celkovì velmi vydaøil, zajímavé nohejbalové
výkony, dobrá nálada a žatecké pivo tekly proudem ....
symbolicky pøi poslední výmìnì turnaje zachrèela pípa a byla
vyèepovaná poslední jedenáctka ... Dobrou peèetí bylo parádní
poèasí. A snad jen pro poøádek jak to všechno vlastnì dopadlo a
ani u rozdávání medajlí ženský element nechybìl...
Nepopulární bramborovou medaili získali Martin
Bidmon+Tomáš Mikulecký, bronz tradièní sbìratelé medailí
Honza Bidmon +Jirka Blochin, støíbro PETRA SIVOKOVÁ +
Daniel Kaèo a premiérové a hned zlaté medaile pro Pepu Sedláèka+Ladislava Bidmona.
Podìkování za to, ze jsme si mohli užít dobrou náladu, pivo a
sport hlavnì patøí
Honzovi Bidmonovi,
dále Mirovi Èernému, Jirkovi Blochinovi, Romanu
Kovandovi, Karlu
Bidmonovi, Láïovi
Bidmonovi a Viktoru
Vargovi......

?
Turnaj o pohár starosty v plážovém volejbalu

medailová umístìní. Takže, jak to vùbec dopadlo? Standa Dostál
a Hanka Kovandová ml. si vybojovali bramborovou medaili.
Honza Bidmon a Jarka Holièová skonèili bronzový. Svìtla
Kubelíková a její vysoký parák Tomáš Mikulecký svedli
urputný boj o první místo, které jim bohužel o malinký kousíèek
uniklo.

Tak jako každý rok, okolo svátku Anny, se sešli borci
,nadšenci, profíci, kopýtka, milovníci tohoto sportu na høišti v
Novém Sedle,aby si užili krásný volejbalový den.
Poèasí se opìt vydaøilo "pøíjemných 37 stupòù", tak akorát na
sportovní vyžití.:-) Zmiòované stupnì vyvolaly menší obavy,
pøesto organizátoøi, jmenovitì až pozdìji, neváhali, skoro do
slova na svých bedrech pøitáhli bazény a bylo po obavách.
Bazény napuštìny, høištì nalajnované, stany postaveny, tak
hurá na høištì.:-)
Hráèi se pustili do turnaje, tak, jak se má. O legraci a neèekané
výkony nebyla nouze. Po urputném boji se probojovala ètyøi
družstva z dvanácti, která pøedvedla volejbalový balet o

text: Martin Bidmon,
foto: Jaroslava Holièová

Fanfáry: Na prvním místì zaslouženì se umístili Jirka Blochin
(poz. autora:mùj bývalý hráè a ode mì dobøe vytrénován ) a
Romana Pabišková ( poz.autora: sestra,takže také má práce ). :-).
Všem zúèastnìným a vítìzùm gratulujeme!!!
Takový pìkný den a turnaj by nebyl bez lidí, kteøí se postarali
o vše potøebné.
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Pokracování ze strany 3...
Takže velké DÍK patøí Hance Kovandové st. a Romanovi
Kovandovi, taktéž staršímu, obci a starostovi obce P. Sýkorovi.
Udìlali mnoho, aby my všichni jsme se mohli bezstarostnì
ponoøit do dobré atmosféry a hry.
Dále p. Èernýmu za napuštìní bazénù, postavení stanù, p.
Koutové za zapùjèení bazénù. Prostì díky všem, kteøí se
zasloužili,tøeba jen malou kapkou o to, aby vše bylo prima. A také
bylo.
Volejbalisté, za rok nashle .......
autor: Jaroslava Holièová

I. místo

II. místo
více na www.nove-sedlo.cz

III. místo
Historie

V další èásti zpravodaje pokraèujeme v historii výstavby
èeské školy v Novém Sedle a to zveøejnìním dobových
dokumentù.

Okresní správa
politická v Žatci –
Èeská škola
národní v Novém
Sedle
zamìøení
staveništì ze dne
14. ledna 1926

Odbor Národní Jednoty
Severoèeské pro Nové
Sedlo u Žatce a okolí
Pozvánka adresovaná
Ústøední matice
školské v Praze ze dne
19. èervna 1931
na slavnostní otevøení
nové školní budovy.

Podìkování ze dne 28. èervence 1931 panu Karlu
Bolkovi,
øediteli odbor. školy a èlenu výboru ÚMŠ v Praze.
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Historie pokracování ze strany 4...
V dnešním zpravodaji se v rubrice o památných sochách zamìøíme na obce Bøežany a Èíòov
Uprostøed návsi v Bøežanech se nachází kostel se høbitovem obklopeným zdí. Od kdy høbitov ke svému úèelu neslouží,
nemáme v historických dokumentech žádné záznamy. Blízko vchodu na høbitov stojí pod
kaštany socha Panny Marie s nápisem: „Johannes Samvel, bývalý
rychtáø v Bøežanech, Christianus Rick, bytem v obci (Schina)? Èíòov?,
Mathias Fischer, dvorní a obecní
kováø, Anno 1694. Socha byla
renovována v roce1884. Celková a
dùkladná rekonstrukce od základù
probìhla v letošním roce a socha byla
pøemístìna o pár metrù ke støedu
obce, kde více vynikne a není
zastínìna vzrostlými kaštany. Socha
byla instalována dne 15.11.2012
(více na internetových stránkách
obce Nové Sedlo). Na renovaci
sochy má nejvìtší podíl starosta obce
pan Petr Sýkora.
Obec Èíòov:
Na východním prostranství se nachází kaple s vìžièkou a zvonem, která byla postavena v roce 1874. Severozápadnì
se na návsi obce v roce stojí soška “Svìtce“ (jiné prameny uvádí sloup „Svaté Rodiny“) postavená Antonem a Františkou
Fischerovými z Èíòova v roce 1711.

Kaplièka po
rekonstrukci
v roce 2004

Kaplièka pøed rekonstrukcí

Socha Svìtce (Svaté rodiny), která se bude letos renovovat
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, fotbalové prázdniny jsou za námi a nová sezóna klepe na dveøe. Dovolte mi tedy,
abych Vás seznámil s událostmi, které se v našem klubu bìhem letní pøestávky udály.
V letní pøestávce se v týmu událo nìkolik zmìn. Do další sezóny už nenaskoèí Radek Stanèík, který bude hostovat v
jiném týmu. Za jeho pùsobení v našem klubu bych mu chtìl podìkovat a popøát mu mnoho štìstí do dalších sezón. Naopak
se nám podaøilo získat zkušeného støedopolaøe Juliuse Holáka, který bude hostovat z Tuchoøic. Další posilou je Marek
Žid, který je u nás na hostování z klubu SK Bøeznice 1918.
Letní pøíprava byla zahájena v úterý 30.7. Na prvním tréninku bylo pøítomno 12 hráèù. Tréninky budou pokraèovat
každé úterý a ètvrtek na høišti v Novém Sedle.
TJ Nové Sedlo sehraje pøed startem sezóny nìkolik pøípravných zápasù. Dne 3.8. se náš tým utká na domácím høišti s
celkem Staòkovic, výkop je v 17h, 8. 8. zajíždí náš tým k pøípravnému zápasu na høištì Libìdic, výkop a 18h a 10.8. zajíždí
na odvetu do Staòkovic.
První utkání v nové sezónì 3. tøídy sehrají naši fotbalisté na domácím høišti dne 17. 8. proti celku Postoloprty B, výkop
bude v 17h.
Chtìl bych tímto poprosit všechny fanoušky, aby pøišli na první domácí utkání v hojném poètu a vytvoøili tak skvìlou
kulisu pro start do nové sezóny. V dalším utkání 24. 8. se naši fotbalisté pøedstaví opìt na domácím høišti, kdy zavítá na náš
pažit nový soupeø z Výškova, výkop bude opìt v 17h a 1.9.(nedìle) zajíždí náš tým na høištì dalšího nového soupeøe
rezervy Tuchoøic, výkop opìt v 17h.
Autor: Jakub Èerný
Editor: Vladimír Hasil

LETNÍ KINO ŽATEC - program na SRPEN 2013

1.8. 21:00
2.8. a 15.8. 21:00
3.8. 21:00
4.8. 21:00
8.8. 21:00
9.8. 21:30
10.8. 21:00
11.8. 21:00
16.8. a 24.8. 21:00
17.8. a 25.8. 21:00
18.8. 21:00
22.8. 21:00
23.8. 21:00
29.8. 21:00
30.8. 21:00

V ZAJETÍ DÉMONÙ
RED 2
DRSÒAÈKY
VIOLET & DAISY
LIBERACE !
WOLVERINE
WHITE HOUSE DOWN
POT A KREV
ŠMOULOVÉ 2
PERCY JACKSON: MOØE NESTVÙR
LOVELACE: Pravdivá zpovìï královny porna
OÈISTA
POŽÍRAÈI LEKNÍNÙ
LÍBÁNKY
LETADLA
více informací na: http://www.divadlozatec.cz/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090
Otevøen nový prodejní sklad
K + M tìstoviny
Pøíkrá 97
Nové sedlo/Žatec
Kontakt: Hruboš Karel - 607 208 190
Šorelová Miroslava - 721 018 095

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

www.testovinykm.abc-eshop.cz

telefon 720 266 768
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