Novosedelský
listopad 2013
zpravodaj
èíslo 11 roèník III.

V

ážení spoluobèané, i v tyto
mrazivé dny se k Vašim
rukám dostává další vydání Novosedelského zpravodaje, ve kterém se snažíme
pøinést øadu nových informací o
našich obcích, tak i pozvání na
kulturní akce. Jednou z nich je
poøádání Mikulášské nadílky a
budeme se tìšit na poèetnou
úèast dìtièek, rodièù, kamarádù
a pøátel. Dále bych Vás chtìl
pozvat na Vánoèní koncert
komorního dua Radka + Lady,
který se koná 21.12.2013 v
kostele sv. Václava v Novém
Sedle.
Pøipomínám, že svoz bioodpadu skonèil posledním dnem
v mìsíci listopadu a zaèátek
svozu bude opìt na jaøe. Dále
žádám obèany, kteøí do dnešního
dne neuhradili poplatky, aby tak
uèinili nejpozdìji do 20.12.2013,
poté bude pokladna OÚ až do
3.1.2013 uzavøena.
Závìrem Vám všem pøeji
krásné prožití Vánoèních svátkù,
pohody a v Novém roce hodnì
zdraví, štìstí a
úspìchù.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.12. do 31.12.2013
V mìsíci prosinci oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Amálie Dostálová - Nové Sedlo
Irena Oujezdská - Bøežany

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví,
spokojenosti a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
další rok je za námi a k radosti všech dìtí se blíží Mikuláš a vánoèní svátky.
Sváteèní období zaèíná letos 1. prosince první nedìlí adventní, konec adventu
pak pøedstavuje západ slunce Štìdrého veèera. Tradièním symbolem sloužícím k
symbolickému odpoèítávání ètyø týdnù adventu je adventní vìnec. Obvykle má
podobu vìnce z jehliènatých vìtví ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní
nedìli se zapaluje další svíèka. Zdobené vìnce bez svíèek, které jsou také
nazývány adventní vìnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveøí. I v
letošním roce je v období adventu pro obèany našich obcí pøipraveno nìkolik
tradièních akcí, jako je napøíklad rozsvícení vánoèního stromu u ZŠ a MŠ v
Novém Sedle, mikulášská nadílka pro dìti, vánoèní koncert v kostele Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava v Novém Sedle. Redakce zpravodaje dìkuje všem
ètenáøùm, kteøí nám svými pøíspìvky pomohli rozšíøit obsah a tìšíme se na další
námìty. Co nás však velmi potìšilo je, že se hlásí dopisovatelé mladších a
støedních roèníkù, kteøí nejen nám starším ale i mladé generaci osvìtlují období,
které jsme prožili v jiné informaèní dobì. V dobì, ve které nám byly dle minulých
i souèasných dokumentù pøedkládány rùzné názory a to hlavnì v souladu s
vládnoucím politickým systémem. Od pøíštího zpravodaje máme zájem mírnì
pozmìnit obsah zpravodaje a usnadnit vám vyhledávání jednotlivých rubrik.
Ještì vám pøipomínáme, že barevnou verzi zpravodaje máte možnost zhlédnout
na internetových stránkách obce. Letos je to již poslední pøíspìvek, protože
prosincové èíslo vyjde poèátkem mìsíce ledna. Všem našim vìrným ètenáøùm
dìkujeme za pøízeò a dùvìru, dìkujeme za celý rok, co jste byli s námi. Pøejeme
Vám všem krásné a pohodové prožití svátkù vánoèních a do nového roku 2014
spoustu zdraví, štìstí a krásných dní.
Jaroslav Kubelík, redaktor

?
Den váleèných

veteránù

11. listopadu 2013 u pøíležitosti Dne váleèných veteránù položil starosta obce
Nové Sedlo k pomníku Obìtem obèanù naší obce, které si vyžádala 1. svìtová
válka, vìnec. Uctil tak památku bojovníkù z obou svìtových válek.
Den váleèných veteránù pøipadá každoroènì na 11. listopad, kdy po celém
svìtì probíhají pietní akce na poèest padlých ve váleèných konfliktech. Datum
bylo spolu s vlèím mákem vybráno jako symbol, protože roku 1918 bylo ve
vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského mìsta Compiègne
podepsáno pøímìøí mezi Spojenci a Nìmeckem.
...pokraèování na stranì 2
Usnesení
z 9. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.11.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 6/2013
- Plán inventur na rok 2013
- Žádost ENPROSPOL s.r.o. o zaslání vyjádøení souhlasu s umístìním a realizací
stavby na pozemku p.è. 20, 361/6, 615/7 v k.ú. Sedèice
- Schválení poøízení zmìny ÚP v k.ú. Nové Sedlo u Žatce . Poøizovatele ÚP - MìÚ
Žatec, povìøeného zastupitele - starostu P. Sýkoru, zpracovatele zmìny ÚP - U24
- Souhlas zøizovatele ZŠ a MŠ Nové Sedlo o výdeji obìdùm obyvatelùm Nového Sedla
a jeho èástí
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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pokraèování ze strany 1..
Podpisem vrchního velitele spojeneckých sil maršála
Ferdinanda Focha a nìmeckého zástupce Matthiase
Erzbergera byly na západní frontì ukonèeny boje 1. svìtové
války. V Èeské republice má tento významný den místo v
kalendáøi od roku 2001.
Sýkora Petr, starosta

Informace obecního úøadu
?
Pronájem Pohostinství v Novém Sedle

Zastupitelstvo Obce Nové Sedlo schválilo zámìr
pronajmout od 1. ledna 2014 Pohostinství, ulice Hlavní è.p. 20 v
Novém Sedle. Zájemci se mohou k zámìru vyjádøit a písemnì
pøedložit své nabídky,
nejpozdìji pøed ukonèením
souèasné nájemní smlouvy. Jednou z podmínek uzavøení nové smlouvy je úprava
prodejní doby, pøedevším v letní turistické sezonì a ve dnech pracovního klidu, tak
aby v plném rozsahu vyhovovala co nejvìtšímu poètu návštìvníkù a projíždìjícím
turistùm nejen v nápojovém sortimentu, ale i drobným baleným obèerstvením. Na
obecním úøadì se v poslední dobì množily stížnosti – „k èemu sloužilo vybudované
posezení“? (viz. foto) Svou provozní dobou a neudržovaným vstupem spíš
návštìvníky odrazuje.
?
Nový chodník v ulici v Novém Sedle

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o výstavbì
nových chodníkù v ulici Hlavní v Novém Sedle. I když
pøevážná vìtšina obèanù Nového Sedla jejich výstavbu
pøivítala, objevují se i hlasy, které ji považují za zbyteènou.
Dle jejich názoru od té doby co v budovì pohostinství byl
uzavøen obchod, již tato komunikace není tak využívána a
nové chodníky nejsou nutné. S tímto názorem však nelze
souhlasit.
Jedná se o klíèovou komunikaci, která prochází naší obcí.
Doprava zde nìkolikanásobnì narostla (hlavnì v dobì kdy
projíždìjí obcí do práce zamìstnanci Vìznice Nové Sedlo) a
pohyb po silnici není bezpeèný. Dùvodem realizace této akce
je zvýšení bezpeènosti pìších, ale zejména dìtí, které èasto
nejsou tak opatrné jako dospìlí. Mùžeme zde také vidìt dìti z
mateøské školky, které jdou s uèitelkami ven z obce na
vycházku. A vìøte, že uhlídat tyto malé caparty není lehké.
Jsme pøesvìdèeni, že nový chodník zpøíjemní život našich
obèanù a pøispìje ke zvýšené bezpeènosti chodcù pøi jejich
pohybu v bezprostøední blízkosti hlavní komunikace.

výstavba nového chodníku - záøí
2013
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stav vozovky v roce 1978

Informace obecního úøadu: pokraèování ze strany 2...
?
Brána do kostela

Pøi vstupu do areálu kostela sv. Václava a Nejsvìtìjší
Trojice v Novém Sedle musíte projít branou. Každá taková
brána symbolizuje komunikaci mezi dvìma svìty, mezi
živými a mrtvými.
Pøi pøedcházejících rekonstrukcích byla opravena vždy pouze
fasáda, lavice po obou stranách
vchodu však zùstávaly nedokonèené.
V letošním roce byla brána
vybavena døevìnými lavicemi a
tento mìsíc pøibyla nástìnka,
která bude obèany informovat o
dìní v kostele. Vznikl tak dùstojný
vchod do kostela.
?
Oprava silnice v Èíòovì

Opravy silnic jsou pro øadu obcí velkým problémem –
jak zajistit, aby byla silnice opravena kvalitnì a souèasnì
aby byla její oprava finanènì dostupná? V souèasné dobì
probíhá rekonstrukce silnice v Èíòovì. Na opravu této
komunikace se podaøilo obci získat finanèní prostøedky od
firmy, která zde v roce 2012 provádìla výstavbu
mezinárodního plynovodu „ GAZELA“.
My starší a nìkteøí pamìtníci máme ve svých
myšlenkách zážitky, kdy po nìkolik desítek let nebylo
možno projít èíòovskou náves bez gumové obuvi a na
vhodném místì se pøezout. Proto obec pøichází s
projektem, aby vzhled návsi pøispìl k jinak velmi pìknému
odpoèinkovému prostøedí pro domácí i projíždìjící turisty.

Petr Sýkora, Jaroslav Kubelík

Nezamìstnanost k 31.10.2013

Obec

Kód obce

Okres

Kontaktní
pracovištì

Uchazeèi
celkem

Nové Sedlo

566519

Louny

KoP Žatec

59
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Dosažitelní Obyvatelé
uchazeèi
15-64 let
59

391

PN (v %)
15,09

Dopisy od ètenáøù...
?
Reakce na èlánek z pøedešlého Novosedelského Zpravodaje : Bude v Novém Sedle ubytovna pro muže ?

Chtìla bych uvést na pravou míru informace, které byly nepravdivì zveøejnìny.
V objektu è.p.14 bude zøízena ubytovna pro muže, která nebude ubytovávat osoby závislé na sociálních
dávkách, nýbrž osoby pracující èi takové osoby, které mají svùj pøíjem, ale nemají ubytování. Pokud má nìkdo
dotaz nebo nìjakou nejasnost, mùžeme se sejít k diskuzi u pana starosty.
Jindráková Eva

?
Zveøejòujeme podstatnou èást dopisu, který zaslal soukromý farmáø pan Miroslav Naxera starostovi
Obecního úøadu v Novém Sedle:

Vážený pane Sýkora,
blíží se konec kalendáøního roku 2013, dalšího roku naší
spolupráce.
Já, Naxera Miroslav, soukromý farmáø, Liboèany u
Žatce, cítím odpovìdnost Vám sdìlit pár informací o
hospodaøení naší rodinné firmy.
V souladu s naším heslem „Hospodaøíme s pøírodou“
se každý den snažíme zodpovìdnì pùsobit v našem
regionu, na našich pozemcích, v našich hospodáøských
budovách, na pozemcích od Vás pronajatých.
V letošním roce naše rodinná firma Naxera Miroslav
oslavila 20 let pùsobení.
Za tuto dobu jsme se vždy snažili správnì postarat o
svìøený majetek, spravovat a zvelebovat ho pro další
pokolení. Jsme od základu farmáøi – zemìdìlci, kteøí chtìjí
žít, pracovat v souladu s pøírodou, s dobrými mravy, v rámci
dobrých sousedských vztahù.
Myslím, že se nám toto, v této ne pøíliš dobré mravní
dobì, daøí, což nám ukázaly pøání od našich
spolupracujících organizací k našemu malému jubileu
pùsobení farmy.
V souèasnosti je naším hlavním smìrem práce v
rostlinné výrobì, produkujeme zdravé pøírodní ovoce z
?
Pøed ètyøiceti lety..1973

Tehdy jsme již vìdìli, kudy vede správná cesta.
Ne všem však bylo jasno..
A aniž bych chtìl konkurovat panu Kubelíkovi v jeho
skvìlých toulkách historií našich obcí, vzpomenu zde
jednoho osudu, který je možná spoluobèanùm zatajen.
V létì roku 1973 byli odsouzeni nìkteøí èlenové
skupiny Plastic People (kterým dle mínìní soudù, jasno
nebylo..) k nepodmínìným trestùm a jejich vedoucí Ivan
Martin Jirous nastoupil svùj první výkon trestu .Do
vìznice v Novém Sedle. Zde zapoèal svùj vìzeòský život
trvající s pøestávkami osm a pùl roku v nápravných
zaøízeních Mírov,Stráž p.Ralskem, Ostrov a Valdice.V
Novém Sedle se rozkoukával. Dle jeho slov se poprvé v
životì pøihlásil na dobrovolnou brigádu. Pøi té si všímá
„krásného rokokového kostelu s fasádou olepenou reliéfní
ornamentikou“ (Z jeho dopisu z vìzení, z 2.3.74)
Asi si málokdo vzpomene, že básnièky Martina Jirouse
,napsané vìtšinou ve vìzení, jsou ve slabikáøích dnešní
mladé generace..
A také, že Martin Jirous zùstal svùj i po roce 1989. V
èasopisu Reflex (2009) uvedl: “Zadarmo má èlovìk dìlat
vìci, pro které je sám nadšenej, a ne podporovat bez penìz
nadšení jiných“.
Za své literární dílo obdržel cenu Josefa
Seiferta(2006)

našich sadù, pøed 3 lety jsme nastartovali výrobu
rostlinných pelet z naší produkce slámy pro ekologické
vytápìní, poskytujeme služby sousedním farmáøùm.
Já sám osobnì jsem v letošním roce dosáhl dùchodového
vìku, i když se necítím být „starým železem“, mám dále
potøebu práce na naší farmì a v pøírodì, pøesto je nutné
myslet na budoucnost farmy, nové mladší myšlenky.
V minulém roce se na farmu vrátil mùj syn, který sbíral
zkušenosti u jiných spoleèností, pracuje zde má dcera,
pracuje zde v souèasné dobì celkem dalších 15 pracovníkù.
Staráme se o budoucnost našich pracovníkù, staráme se o
rozvoj mladé generace – spolupracuje se Støední odbornou
školou na rozvoji zemìdìlských studentù, uèòù, kteøí u nás
absolvují praxi.
Kdybych si mohl nìco pøát, pøál bych si, pro nás
všechny, pro mé spolupracovníky, stabilitu naší èeské
spoleènosti tak, abychom mohli pracovat s normálním
zdravým výhledem do budoucnosti.
Za souèasnou naši spolupráci bych Vám chtìl
podìkovat, do dalších let naší spolupráce nám pøeji jen to
nejlepší.
S pozdravem
Naxera Miroslav, èeský farmáø, Liboèany u Žatce
V Liboèanech dne 11.11.2013

P.S. Tøeba si vzpomenou zamìstnanci vìznice i na další
odsouzené, kteøí pobývali v Novém Sedle a které bychom
mohli zmínit ...

j.è.
?
Výroèí vìznice

Øekne-li se na Žatecku „Nové Sedlo“, vìtšina lidí si
tento název spojí s vìznicí. Vìznice už padesát pìt let
neodmyslitelnì patøí k obci Nové Sedlo. Právì pøed
padesáti pìti lety, 15. øíjna 1958 vzniká v objektech
bývalého statku vìznice. Pùvodnì se jednalo o pracovní
tábor, který byl poboèkou Ústøedního tábora ve Vykmanovì
na Jáchymovsku a byl v pùsobnosti ministerstva vnitra.
Novosedelští vìzni byli tehdy využíváni zejména na
zemìdìlské práce v okolí. Po vzniku vìznice nebyly
podmínky pro vìznì nejlepší. Ubytovny, které pùvodnì
sloužily èesáèùm chmele, byly ve velice špatném stavu,
jídlo se dováželo z nedalekého statku a eskorty vìzòù
probíhaly na valnících traktoru. Až v sedmdesátých letech,
kdy byl objekt odkoupen, se zde mohlo zaèít budovat.
Vyrostly zde nové ubytovny pro vìznì, zdravotní støedisko,
jídelna s kuchyní a další objekty k zajištìní chodu vìznice.
V souèasné dobì i pøesto, že je na Žatecku vysoká
nezamìstnanost, je prioritou vìznice zamìstnávání
odsouzených. Daøí se oslovit podnikatelské subjekty, které
vìznì zamìstnávají. Nìkolik vìzòù pracuje i pod
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hlavièkou Obecního úøadu Nové Sedlo. Vykonávají rùzné práce pro obec ale i pro spádové obce. Starosta Petr Sýkora je s
prací vìzòù velice spokojen.
K 55. výroèí vzniku vìznice neprobíhaly žádné oslavy. Blíží se „Den èeského vìzeòství“, který pøipadá na 14.
prosince a obì události budou tedy spojeny. Ve vìznici probìhne slavnostní aktiv zamìstnancù vìznice, kde budou
ocenìni nejlepší zamìstnanci a pøíslušníci. Dále vìznice uspoøádá „Den otevøených dveøí“ pro bývalé zamìstnance. K
oslavám výroèí vìznice a Dne èeského vìzeòství bude vìznice poøádat i další akce.
František Houdek - tiskový mluvèí vìznice

?
5. roèník odborné konference

Moravské obce a mìsta
Bezpeènost, vývoj hospodáøství a financování mìst a
obcí, chystané zmìny v zadávacích øízeních pro veøejné
zakázky, ale tøeba i to, jak spoøit na energiích za veøejné
osvìtlení tak, aby to dávalo smysl. To jsou jen nìkterá z
plejády témat, o kterých pøijeli do Brna diskutovat
starostové, zástupci ministerstev, bank i firem na již pátý
roèník konference Moravské obce a mìsta, kterou poøádá
spoleènost Magnus Regio.
Na konferenci, které se zúèastnilo pøes sto zástupcù
veøejného a soukromého sektoru, byl pozván i starosta obce
Nové Sedlo pan Petr Sýkora. Tématem konference byly
mimo jiné investice, které jsou pro mìsta a obce èasto
pomìrnì nesnadnou záležitostí. Ztìžuje jim to napøíklad
množství byrokracie a papírování, které se váže k veøejným
zakázkám. Právì rozsáhlou administrativu, která je s
veøejnými zakázkami spojena, kritizovali starostové
nejvíce.
Rozpoèty, které nejsou nafukovací, nutí nìkteré
starosty pøicházet pøi správì obcí s neobvyklými a
kreativními øešeními. „Šetøíme i tím, že zamìstnáváme
odsouzené z vìznice, která je v Novém Sedle. Využíváme
je nejen na údržbu zelenì, ale i na stavební práce.

Dokážeme díky nim dosáhnout obrovských úspor,“
pochlubil se starosta obce Nové Sedlo Petr Sýkora.
Šetøit se dá i díky modernizaci veøejného osvìtlení. Tady
by si však starostové mìli dávat pozor a nenechat se zaslepit
skvìle znìjícími èísly. Osvìtlení by totiž mìlo odpovídat
technickým normám. Upozornil na to obchodní øeditel
firmy Artechnic-Schréder Petr Míka ve spojitosti s
výmìnou starých sodíkových výbojek za LED technologie.
„Úspory nad padesát procent jsou vždy podezøelé,“
vysvìtlil.
Kde však není šetøení na místì, je zajišování
bezpeènosti zejména v sociálnì vylouèených oblastech
nìkterých mìst a obcí. Ministr vnitra Martin Pecina, který
nad konferencí pøevzal záštitu a také na ní pøednášel, v
tomto ohledu ocenil zejména prevenci. Ministr kritizoval
taky rozmach ubytoven pro sociálnì slabší, které dnes ze
státního rozpoètu odsávají pøibližnì jedenáct miliard
korun. „Ta myšlenka dávat pøíspìvek majitelùm, aby jej
pøíjemci neutratili za alkohol a drogy, což se èasto stávalo,
se zvrhla. Dnes je to regulérní parazitování na lidské
chudobì,“ odsoudil praktiky nìkterých majitelù ubytoven
Pecina.
(vyjmuto z www.magnusregio.cz)

Kulturní akce:
?
VÁNOÈNÍ VÌNEC

patøí organizátorkám celého pohodového veèera.

Ve ètvrtek 28.11.2013 v 17:00 hodin se sešlo na sále v
Pohostinství v Novém Sedle 13 žen a jeden mladý muž,
aby si vyrobili vlastní vánoèní vìnec a naladili se tak na
adventní èas. K dispozici mìli chvojí, korpusy na vìnce,
ozdoby, odbornou pomoc. Akce se setkala s velkým
ohlasem, nìkteré ženy nezùstaly pouze u jednoho výrobku,
ale odnášely si domù 2 i více vìncù, adventních svícnù
nebo kytic. Celý veèer prostupovala vánoèní nálada,
atmosféru dokresloval zvuk vánoèních koled. Velký dík
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?
Vánoèní komorní koncert

Obec Nové Sedlo Vás srdeènì zve na Vánoèní komorní
koncert. Koncert se koná
v sobotu 21.12.2013
v kostele Nejsvìtìjší Trojice a sv. Václava v Novém
Sedle od 17:30 hodin
a vystoupí na nìm komorní duo
Radek a Lada.
Velkým a pøíjemným
pøekvapením bude vystoupení
školního sboru našich dìtièek a
školákù ze ZŠ a MŠ Nové Sedlo.
Výtìžek z dobrovolného
vstupného bude (stejnì jako z koncertu v mìsíci záøí)
použit na obnovu varhan v kostele. Sbírku mùžete
podpoøit také na podatelnì Obecního úøadu v Novém
Sedle.
Návštìvníci vánoèního koncertu budou mít také
možnost prohlédnout a zakoupit si výrobky
keramického kroužku.
TJ Nové Sedlo
Vážení a milí fanoušci fotbalu, podzimní èást sezóny
2013/2014 je u konce a naši fotbalisté sehráli v mìsíci
listopadu poslední 2 kola. O pøedposledním kole jsme Vás
informovaly v minulém èísle. Dovolte mi tedy, abych Vás
seznámil s prùbìhem posledního kola a s koneènou
tabulkou v pùlce sezóny.
TJ Nové Sedlo – SK Cítoliby B 2:0 (Žid, Živníèek)
Podzimní èást sezóny zakonèili naši fotbalisté
domácím utkáním s rezervou Cítolib. Bez nìkolika opor
chtìli zakonèit podzim vítìzstvím. Utkání zaèalo s obou
stran opatrnì. První vážnìjší akci pøedvedli domácí, když
po pravé stranì høištì zatáhl balón Böhm, poslal pøihrávku
na Èerného ale ten místo støely, která se nabízela, pøihrával
a hosté dokázali míè odvrátit. Ve 20. minutì už se domácí
radovali z vedoucího gólu. Na støedu høištì pøevzal balón
Marek Žid, pøihrál Martínkovi, ten nabil køižnou
pøihrávkou Živníèkovi a ten z voleje poslal míè do sítì.
Domácí tak vedli 1:0 a v prvním poloèase mìli ještì nìkolik

slibných šancí, ale žádná se neujala. Do druhého poloèasu
šli domácí s cílem navýšit skóre. V 50. minutì vyslal
Živníèek do samostatného úniku Èerného, ten udìlal klièku
brankáøi a pøedložil pøihrávku Marku Židovi, který poslal
balón do odkryté branky. Do konce druhého poloèasu mìli
domácí ještì nìkolik šancí, ale nemohoucnost útoèníkù
byla zjevná a tak domácí vyhráli pouze dvou gólovým
rozdílem.
Podzimní èást sezóny 2013/2014 je za námi. Sedelští
fotbalisté jsou v poloèase sezóny na krásném 3. místì se
skóre 32:29 a ziskem 22 bodù. Pùl mistrem se stal Krásný
Dvùr, který prohrál pouze 1 utkání za celý podzim. Chtìl
bych tímto podìkovat všem hráèùm za bojovnost a výdrž i v
zápasech kdy se nám nedaøilo.
Nejvìtší dík patøí obci Nové Sedlo a jejímu
zastupitelstvu za podporu, bez které bychom tuto
èinnost nemohli provozovat. Dále bych chtìl velmi
podìkovat Vìzeòské službì ÈR, konkrétnì vìznici
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Nové Sedlo za pomoc pøi brigádách na høišti. Dále
všem, kteøí se starají o zázemí a chod klubu. Jmenovitì
jsou to: Miroslav Èerný, Tereza Èerná,Kateøina
Böhmová, Josef Adamec, vedoucí mužstva Josef Valha
a trenér Josef Kyac. Všem tìmto a všem ostatním
nejmenovaným patøí velký dík a mùj osobní obdiv kdy
jsou ve svém volném èase ochotni pomoci a podílet se na
organizaci domácích utkání.
Absolutorium a velký dík patøí všem fandùm, kteøí
podporují svùj tým jak na domácích tak na venkovních
utkáních. A ukazují soupeøùm, že Nové Sedlo má
nejlepší fanoušky v 3. tøídì. Díky Vám máme v pùlce
letošní sezóny druhou nejvìtší návštìvnost v soutìži.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

Rk.

Záp

+ 0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Krásný Dvùr

Tým

13

10 2

1

51:21

32

(11)

2.

Èernèice B

13

8 4

1

33:17

28

(10)

3.

TJ Nové Sedlo

13

7 1

5

32:29

22

( -2)

4.

Zemìchy

13

7 1

5

29:30

22

( 4)

5.

Výškov

13

6 2

5

25:19

20

( 2)

6.

13

6 1

6

15:21

19

( -2)

7.

Panenský Týnec
Tuchoøice B

13

5 2

6

42:31

17

( -1)

8.

Líšany

13

5 2

6

22:29

17

( -1)

9.

Lubenec

13

5 1

7

38:38

16

( -5)

10.

Postoloprty B

13

5 1

7

34:47

16

( 1)

11.

Lipenec

13

4 3

6

21:30

15

( -3)

12.

Pátek

13

3 4

6

21:20

13

( -11)

13.

Cítoliby B

13

3 3

7

14:23

12

( -6)

14.

Høíškov

13

3 1

9

16:38

10

(-11)

Základní škola a Mateøská škola v
Novém Sedle Vás zve na rozsvícení
stromeèku, které se koná

v pátek 6.12.2013
od 16:30 hodin
pøed školou, za doprovodu
zpìvu koled žákù ZŠ a MŠ Nové
Sedlo.

Po rozsvícení stromeèku zve
Obec Nové Sedlo
všechny dìtièky, maminky,
tatínky, babièky, dìdeèky, pøátelé
a kamarády na pøedvánoèní
setkání
s Mikulášem, andìlem a èertem
(v podání hereèky Markéty
Tannerové, Lenky Šindeláøové a Libuše Roubychové), které se
koná

v pátek 6.12.2013 od 17:00 hodin
na sále v Pohostinství v Novém Sedle.
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DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na PROSINEC 2013
1.12.

15:00

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍØEM 3D

27.11.

20:00

KØÍDLA VÁNOC

1.12.

20:00

KØÍDLA VÁNOC

4.12.

20:00

KLAUNI

5.12.

20:00

MAFIÁNOVI

6.12. 17:30 / 7.12. 15:00 / 8.12. 15:00 / 13.12. 17:30 / 27.12. 17:30 / 28.12. 15:00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
6.12.

20:00

POZDRAV ZE SPERMABANKY

8.12.

20:00

POZDRAV ZE SPERMABANKY

7.12.

20:00

KONZULTANT

7.12.

17:30

HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA

8.12.

17:30

PØIBÌH KMOTRA

10.12.

17:30

HUSITI

10.12.

20:00

ADAMOVA JABLKA

13.12.

20:00 / 20.12. 20:00 / 22.12. 20:00 / 28.12. 20:00 / 29.12. 17:30
HOBIT: ŠMAKOVA DRAÈÍ POUŠ 3D

18.12.

17:30 / 22.12. 15:00 / 29.12. 15:00

5.12.

20:00

BELLA MIA
VŠE JE ZTRACENO

NIKO 2 3D
18.12.

20:00

19.12.

17:30 / 20.12. 17:30 / 28.12. 17:30 /

19.12.

20:00

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D
FRAJEØI VE VEGAS

27.12.

20:00

FRAJEØI VE VEGAS

22.12.

17:30

PØÍJDE LETOS JEŽÍŠEK

29.12.

20:00

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na PROSINEC 2013
11.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
20.12.
21.12.

10:00 a 14:00
19:00
17:00
09:00
18:45
15:00
09:00
17:00
09:00
18:00

O princeznì, Luciášovi a makových buchtách
Vepøo, knedlo, zelo
Pojïme slavit Vánoce….
Kouzelná planeta
FALSTAFF
Tajemství støíbrné vloèky
Jak se zbavit èerta
Vánoèní koncert žákù ZUŠ
Vánoèní akademie studentù Obchodní akademie
Vánoèní koncert - J.J.RYBA Èeská mše vánoèní „ HEJ MISTØE“

Dobrá rada:
OPRAVY A REKONSTRUKCE STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

?
na chøipku - nakrájenou cibuli zasypeme cukrem (nejlépe tøtinovým). Až
cibule pustí šávu, sirup po lžièkách polykáme nìkolikrát dennì
?
na kašel - divizna, podporuje vykašlávání, tlumí kašel
?
pøed spaním - jedna kávová lžièka do teplého mléka (na dobrý spánek)
R. Kumstátová

Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768

?,grafick?
mutov.
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