Novosedelský
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V

ážení spoluobèané, i v letošním
roce obec požádala o dotace a
finanèní podporu na: stavební
úpravy objektu bývalé fary –
oplocení, zpevnìní plochy, rekonstrukci veøejného osvìtlení v obci
Chudeøín, z Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek – na
fasádu na objekt bývalé fary, dokonèovací stavební úpravy návsi v obci
Èíòov, z dotaèního programu pro Volný
èas – stoly pro stolní tenis, projektovou
dokumentaci na vybudování sportovnì
– rekreaèního centra v obci Nové Sedlo
z Ministerstva pro místní rozvoj,
Krajský úøad Ústeckého kraje a
Hospodáøské a sociální rady Chomutovska.
Mimo jiné se obec Nové Sedlo
pøihlásila opìt do soutìže Vesnice roku,
kdy v loòském roce získala celkem
525.000,- Kè. Z této dotace byl
zrekonstruován chodník (viz foto) v
obci Nové Sedlo v ulièce od ul. Hlavní
až k autobusové
zastávce, kde byl
položen nový
asfalt za celkovou
cenu 125.000,Kè a za zbytek fin.
èástky 400.000,Kè bude obnovena zeleò v obcích Nové
Sedlo, Bøežany a Sedèice. V souèasné
dobì je zpracován projekt a s kácením,
proøezávkami a novou výsadbou se
zaène ještì tento rok.
I tentokrát bych Vás chtìl požádat o
pøispìní Vašich èlánkù do místního
zpravodaje.

Informace obecního úøadu
?
Volný byt v DPS
Obec Nové Sedlo nabízí k pronájmu 1 bytovou jednotku v Domì s
peèovatelskou službou. Byty v DPS jsou urèeny obèanùm, kteøí jsou poživateli
starobního nebo invalidního dùchodu s nárokem na výplatu dùchodu a s ohledem
na svùj zdravotní stav nepotøebují komplexní péèi a jsou schopni vést pomìrnì
samostatný život ve vhodných podmínkách. Podrobnìjší informace lze získat na
Obecním úøadì v Novém Sedle.
?
Oprava fary
Od únorového vydání zpravodaje už uplynul nìjaký èas a proto Vás chceme
informovat o probíhající rekonstrukci fary. Práce úspìšnì pokraèují, a mùžeme
øíci, že se to pomalu "zaèíná rýsovat". Finišuje se na úpravách interiéru, zaèala
oprava fasády. Rekonstrukce by mìla být dokonèena v letošním roce. Také v
tomto pøíspìvku pøinášíme pro ilustraci nìkolik fotografií z prùbìhu prací.

?
Nezamìstnanost v obcích k 31.3.2014

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.5. do 31.5.2014
V mìsíci kvìtnu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Jamnický Pavel - Nové Sedlo
Vršata Zdenìk - Nové Sedlo
Gazdíková Cecilie - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Obec
Nové Sedlo

Kód obce

Uchazeèi
celkem

Obyvatelstvo
15-64 let

566519

59

391

Podíl
nezamìstnaných
(v %)
14,58

Usnesení
ze 4. zasedání ZO ze dne 29.4.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Smlouvu s EKO-KOM, a.s. o zajištìní zpìtného odbìru a využití odpadù z obalù
- Žádost Spolku pro rozvoj Sedèic o finanèní podporu Tvùrèí dílny - 5.000,- Kè/rok
2014
- Nájemní smlouvu se Severoèeskou vodárenskou spoleèností a.s. o nájmu vodního díla
„Nové Sedlo, Chudeøín - vodovod”
- koupi pøívìsu za traktor do majetku obce ve výši 50.000,- Kè
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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pokraèování ze strany 1...
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro
"Volby do Evropského parlamentu 2014" konané ve dnech 23. a 24. kvìtna 2014
Starosta Obce Nové Sedlo dle §16 písmo t) vyplývající ze zákona È. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
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
informaci o dobì konání voleb:
v pátek 23.05.2014 - od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 24.05.2014 - od 8:00 do 14:00 hodin
?
Sbìrné kontejnery na textil

Již jste si všimli, že vedle Hostince v Novém Sedle byl umístìn kontejner na textil.
Obec Nové Sedlo tento kontejner získala do pronájmu od firmy Dimatex CS spol. s r.o.
zcela zdarma.
Vytøídìné odìvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro
výrobu èistících hadrù, èistících plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Tento
odpad by pravdìpodobnì skonèil na skládce, nebo v nìkteré ze tøí spaloven.
Èást ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití vìnuje
charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálnì slabé a potøebné v
krizových situacích.
Kontejnery na sbìr textilu jsou bílé barvy s oznaèením TEXTIL. Každý kontejner
obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patøí a co nikoliv.
Chcete-li pøispìt ke zlepšení životního prostøedí, odkládejte do tìchto speciálních
kontejnerù použitý a nepotøebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo
pytlù.
Do kontejneru patøí: veškeré nepotøebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové
textilie, ruèníky, ubrusy, rovnìž párovaná nositelná obuv a funkèní hraèky.
Do tìchto kontejnerù nepatøí: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle,
netextilní materiály, výraznì zneèištìné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s
tímto materiálem bude pøi zpracování ruènì manipulováno.

Vítání obèánkù

V úterý dne 8. dubna
2014 pøišly pogratulovat
pracovnice Obecního
úøadu paní Marii Farkasové ze Sedèic, která
5. bøezna 2014 se o s l a v i l a k r á s n é 7 0 .
narodila Ellinka
narozeniny. V jaké je
Kottová z Nového skvìlé formì, nám paní
Sedla a vážila 3470 M a r i e p ø e d v e d l a n a
g a mìøila 50 cm. rotopedu a nám nezbývá
než jí popøát, aby jí to
takhle krásnì šlapalo ještì
dlouho. (viz foto)

4. dubna 2014 se
narodila Julinka
Duongová z
Nového Sedla a
mìla váhu 3620 g a
míru 53 cm.
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Kultura
?
Slet èarodìjnic a èarodìjù
„Pálení èarodìjnic“ je velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohòù a slaví
pøíchod jara.
Ve støedu 30. dubna 2014 se v Novém Sedle probudili èarodìjky a èarodìjové a v krásných kostýmech se sletìli na èarodìjný
podveèer pøed Obchod na Návsi. Odtud pokraèovali prùvodem na místní høištì, kde si za èarodìjný tanec mohli opéct špekáèek.
Letošní pálení èarodìjnic provázelo krásné poèasí, které umožnilo dìtem i dospìlým prožít pøíjemný podveèer pøi hudbì pana Jiráska.
Velké podìkování patøí všem, kteøí se na pøípravì celé akce podíleli, zároveò dìkujeme všem, kteøí se jí zúèastnili, a také malým i
velkým èarodìjnicím a èarodìjùm. Nebylo jich letos málo, ale doufáme, že se jejich poèet v pøíštím roce ještì znásobí.

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Den Zemì
V úterý 22. 4. 2014 se žáci naší školy zapojili do celosvìtové oslavy Dne Zemì.
Formou celodenního projektu si povídali o vzniku naší planety, o ochranì Zemì, o
globálních problémech a vzniku environmentální výchovy. Shlédli film o planetì
Zemi, pracovali na interaktivní tabuli, uèili se tøídit odpad.
Na školní zahradì vyseli zeleninu a na záhonku zasadili kvìtiny, které si sami
vypìstovali. Uklidili prostor v okolí školy. Po práci na zahradì se vydali na
pøírodovìdnou vycházku do lesíka, kde zdolávali pøírodní pøekážky, objímali
stromy a èerpali z nich energii. Poèasí nám pøálo, všechny dìti jednotlivé aktivity
bavily. Dnešní den se vydaøil.

?
Medvíïata
Dne 30.4.2014 nás již podruhé navštívil pan Káòa z Veletic u Žatce,
tentokrát s malými medvíïaty Hugem a Bárou. Na svìtì jsou tøi mìsíce
pøesto o sobì medvìdí sourozenci dávají poøádnì vìdìt - hlasivky totiž
rozhodnì nešetøí. Nohy je ještì moc neposlouchají, a tak o pády a
kotouly není nouze. Není divu, že po tak nároèné akrobacii malým
chlupáèùm øádnì vyhládne.
Samice se o mláïata stará jen asi mìsíc, pak se musí odebrat.
Hrozilo by totiž, že jim samec ublíží. Majitelé medvìdù se tak pøes noc
stali náhradními rodièi.
"Zatím je to více ménì jenom to krmení, èasem se samozøejmì
budou pøidávat kašièky
a pudinky a takovéhle
vìci," øekl Jaroslav
Káòa, majitel zvíøat.
Nyní medvíïata váží
asi 10 - 15 kilo. V
dospìlosti ale budou
daleko tìžší.
Zatím je jejich
hlavní náplní poøádnì
se najíst a vyspat. To se
ale brzy zmìní. Sotva
trochu povyrostou,
zaène je majitel cvièit
pro film a reklamu.
Možná je èeká velmi slibná herecká kariéra. Držíme palce.
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Spolek pro rozvoj Sedèic
?
Duben

na Sedèicích

Je to až k neuvìøení, že od prvního pøedvánoèního setkání ubìhly už
více jak ètyøi mìsíce. Hodnì z našich zámìrù a plánù už se stalo
skuteèností. Nìkteré nápady zanikly nebo èekají na realizaci. A tak s
radostí rekapitulejeme události za duben.
Nebudu již jako v minulých èláncích jmenovitì dìkovat všem èlenùm
a podporovatelùm Spolku pro rozvoj Sedèic. Mezi sebou dobøe víme kdo
je ochotný pomoci prací, radou, sdílením zkušeností nebo dobrou
náladou a smyslem pro humor. Prostì øeèeno svým vlastním osobním
pøínosem. Je obdivuhodné, že kromì našich pracovních a dalších
závazkù si ještì najdeme èas a chu na práci pro naše spoleèenství a náš
spoleèný domov. A tak tedy díky všem, kteøí jste s námi na jedné lodi a
bez kterých by nic z toho co zlepšuje kvalitu našeho života nevzniklo.
Hospodaøíme s velmi skromným rozpoètem a tak pochopitelnì vítáme
jakýkoli finanèní dar. Od zaèátku vzniku Spolku pro rozvoj Sedèic nám
finaènì pøispìli manželé Compelovi, Kubátovi, Zumrovi, Bujdákovi,
Vašek Hamáèek ml. a spoleènost Saiwala s.r.o. Finanèního pøíspìvku na
èinnost tvùrèích dílen pro dìti jsme se doèkali také od obecního
zastupitelstva. Velké díky.
Zaèátkem dubna jsme dokonèili petanque høištì u Hospody u
Kaštanu. Zažili jsme na nìm spoustu dobré spolupráce a také jsme už
odehráli nìkolik zajímavých, mnohdy dramatických utkání. Pravidla hry
jsou jednoduchá a mùžou hrát dìti, ženy a muži všech vìkových
kategorií. Jedná se o hru plnou neèekaných zvratù a ménì èi více
úspìšných strategií a nìkdy až zázraèných hodù. Sportovní, pøátelská a
soutìžní atmosféra je pøirozenou souèástí. A tak nás èeká v kvìtnu první
petanque turnaj “Sedèické májové koule”. Obì høištì jsou odvodnìná a
tak už je to jen o volbì vhodného obleèení.
Ohništì U borovic se doèkalo lavièek z chmelových sloupù, které
jsme dostali sponzorským darem od MAJ, s.r.o. Sloupy jsme dále využili
na petanque høištì a budeme z nich vyrábìt ještì další posezení. Díky za
nì, jsou stylovým øešením pro
chmelaøskou vesnici.
Tvùrèí dílny pro dìti se už staly
souèástí našeho života a tentokrát
si je pøi pøípravì èarodìjnic užili i
dospìlí. Èarodìjnice ze slámy
zaplnily celé Sedèice a bylo
pøíjemné pozorovat nìkteré
projíždìjící øidièe a cyklisty jak se
pobavenì usmívají nad výsledkem
naší recese. Na druhé tvùrèí dílnì

dìti malovaly krásné obrázky na sklo pro svoje maminky.
Máme novì aktualizované webové stránky, facebookový profil plný
fotek z událostí Spolku, jednoduché a funkèní fitko a až se doèkáme
pøipojení k internetu bude plnì funkèní i poèítaèová místnost pro dìti i
dospìlé. Novì natøené zábradlí pøed Jednotou a obrazový symbol
Spolku.
Velikonoce byly ve znamení sobotního opékání beránka a prvního
veøejného pøedstavení Sedèické kapely u Ohništì u borovic. V pondìlí
Velikonoèní vyrazilo šest mužù a tøi kluci na okruh po vesnici a navštívili
s písnìmi, koledami a pomlázkami všechny domácnosti, kde je pøijali,
aby popøálí štìstí a zdraví. Všude se setkali s laskavým a štìdrým
pøijetím. A odpoledne a vpodveèer probìhl neplánovaný petanque turnaj.
Nejkrásnìjším závìrem mìsíce byl 30.duben, tedy den pálení
èarodìjnic. Sedèice se po mnoha a mnoha letech doèkaly dávného
symbolu života - májky. Velké
díky všem mužùm, ženám i dìtem
za pomoc. Odpoledne šel celou
vesnicí prùvod (za úèasti
krásných malých i velkých
èarodìjek), který trval asi hodinu
a v èele nesl symbol smrti a
nemocí a tmavé èásti roku morénu - a také èarodìjnici,
symbol negativních emocí a
špatných lidských vlastností.
Slamìná moréna odebrala od nás
vše co už si nechceme vzít do svìtlé èásti roku a byla schozena do Liboce
a èarodìjnice byla za bubnování, chøestìní a troubení spálena na ohništi.
A kruhový tanec mužù a žen otevøel svìtlou èást roku a nadcházející
mìsíc Lásky.
A pak se zpívalo a
hrálo a pekli jsme buøty
a pili pivo ......... “a pili
limonádu a jedli
sušenky, co byli zadarmo” :-)
Krásný kvìten pøeje
za Spolek pro rozvoj
Sedèic
Alena Stejskalová

?
Staré a nové pohledy na

naše obce
Celkový pohled na obec Bøežany z roku
1931 a dnes
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Historie
V následujících èíslech Novosedelského zpravodaje vám
pøineseme výpis z kroniky nìmecké školy v Novém Sedle z let 1901 –
1939. K dispozici máme pouze volný struèný pøeklad.
Školní rok 1901/1902
13.9.
- zaèátek školního roku – slavnostní mše, které se
zúèastnili všichni žáci a uèitelé
19.11.
- pamìtní mše za císaøovnu Elizabethu
1.11.
- poøízení nových kamen, jedné lavice, džbánu na
vodu, vìšáku na šaty, 2 plivátek
konec školního roku – slavná mše, vysvìdèení,
hymna. Výlet
Školní rok 1902/1903
1.9.
- pøeložen uèitel Merold do Drahomyšle, nastupuje
Alois Herold
12.1.
- onemocnìl uèitel A. Herold, obì tøídy uèí øeditel
školy Tirk, každou pùl dne, od 1.3.
spluje druhou tøídu uèitel Otto Utsching z
Postoloprt
19.1.-31.1.
- spalnièky, škola uzavøena
9.5.
- odchází do dùchodu faráø Prückner, nastupuje
nový faráø Wenzel Rödl
Školní rok 1903/1904
14.9.
- po nemoci nastupuje uèitel Herold
1.3.
- odchází po 42 letech do dùchodu øeditel školy J.
Tirk, na popud faráøe Rödla se konala
27.2. slavnost na rozlouèenou s øeditelem,
sešli se všichni žáci školy, zástupci obce,
inspektor. První promluvil faráø Rödl, pak
pøednesla žákynì 1.tøídy báseò. Také žáci 2. tøídy
pøednesli dìkovnou báseò. Veliký dojem –
tekly slzy. J. Tirk všem podìkoval, slavnost byla
ukonèena hymnou.
1.3.
- nastoupil uèitel Ant. Wonka
6.9.
- odchází na vlastní žádost uèitel A. Herold do
Bezdìkova, odtud nastupuje do Nového
Sedla Antonín Weiss
Školní rok 1904/1905
16.9.
- zaèátek školní roku, øeditelem školy je A. Weiss,
uèitelem A. Wonka
23.12.
- zemøela žákynì školy Rösa Anton - tuberkuloza
1.3.
- odchází do Libìšic A. Wonka, který úspìšnì
složil zkoušku pro obecní školy, nastupuje G.
Müller z Libìšic
21.3.
- umírá na tuberkulozu žákynì Marie Bart, všichni
se úèastní pohøbu
9.5.
- skoro v každé obci se slaví 100. výroèí úmrtí
Schillera – v kostel mše a ve škole program,
pøišlo ale málo lidí – jen 2 ženy
11.5.
- odchází faráø Rödl do Ahníkova u Kadanì, i když
zde byl jen 2 roky byl u všech v oblibì,
byl spoleèenský, každému pomáhal, pøi
rozlouèení ho obèané vyprovodili až na konec
vesnice, i hasièi v parádní uniformì
31.5.
-zemøel Wenzel Kec – byl školou povinný, ale do
školy kvùli zdravotnímu stavu nechodil,
všichni se úèastnili pohøbu
20.8.
- oslava císaøových narozenin, kvùli polním

pracem byla pøeložena na 20.8., poprvé na
školní budovì i vile vlály prapory, v 10.00 hodin
sloužil faráø Lorenz z Liboèan mši,
pøítomni velkostatkáø a obecní školní inspektor s
manželkami, na konec císaøská píseò
Školní rok 1905/1906
1.10.
- nastupuje nový faráø Ignác Göhlert
9.11.
- volby do obecního zastupitelstva – zvolen øeditel
Weiss, dále hospodský Karl Schaffer –
starosta, Josef Richter, statkáø, Anton Tchochner,
sedlák – 2. radní
14.7.
- dle naøízení školského úøadu zaèínají prázdniny,
odchází uèitel D.Müller, v knihovnì 175
knih, 58 dìtí si vypùjèilo celkem 512 knih
Školní rok 1907/1908
2.12.
- zasedání obecního úøadu – na Libiši, na
Aubachtalu nerostou zasázené jablonì, proto
se postupnì zalesní, les vysázet na památku 60.
výroèí vlády císaøe (císaøský les), koncem
bøezna se vysadili 2000 smrkù ze žateckých
lesù, o obecní les se budou starat dìti i dospìlí
26.2.
- v Žatci zemøel bývalý øeditel školy Josef Tirk, na
pohøbu byli všichni ze školy, ale i známí z
Nového Sedla
Školní rok 1908/1909
19.11.
- jmeniny zemøelé císaøovny, mše na kterou pøišli i
obyvatelé z Bøežan,
- v 9.00 hodin šli všichni ze školy a zastupitelstvo
sázet jubilejní císaøský dub – na jižní
stranu v blízkosti hospody
- øeditel Weiss mìl proslov, provolání slávy císaøi,
faráø pronesl øeè k dìtem a starosta
Schaffer podìkování
2.12.
- oslava jubilea 60-ti let vlády císaøe F. Josefa, v
9.00 hodin v kostele mše,
obyvatelé i z Bøežan a Èínova, v 1. tøídì výstava
ruèních prací,
po 12 hodinì se lidé scházeli pøed školou, nadšení,
mìli sváteèní šaty, šerpy a rozety v
øíšských barvách, malé praporky
ve 14. hodin zaèal slavnostní prùvod pøes vesnici
k Esserovu hostinci, pøidávalo se plno
lidí, sál v hostinci byl obsazen do posledního
místa. Rosa Wild z Èínova pøednesla báseò,
øeditel Weiss proslov, pøed obrazem provolávali
slávu, zpívali píseò „Habsburská koruna“,
dìti pak dostaly párek s houskou
druhý díl oslav – jevištì bylo vyzdobeno dcerami
øeditele a zahradníkem Prokešem,
uprostøed veliký obraz císaøe, na bílém podkladì
vyšito „60“ - „1848-1908“, 20 bíle
obleèených dìvèat se postavilo do dvou øad
kolem obrazu, mìly žlutoèerné šerpy, pøes
obraz držely zelený vìnec, pøi zpìvu císaøské
písnì byly zapáleny bengálské ohnì (èervený,
zelený)

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, jarní èást sezóny je v plném proudu
a naši fotbalisté po nepovedeném podzimu útoèí na jaøe na nejvyšší
pøíèky v soutìži.
O prvním dubnovém víkendu zajíždìli naši fotbalisté na høištì
Zemìch. Tento soupeø je pro naše hráèe znaènì neoblíbený a tak se èekal
tuhý boj o každý kousek høištì. Opak byl však pravdou. Naši fotbalisté na
domácí vlétli bez báznì a už brzy otevøel skóre Hodas. Za dalších pár
minut už vedli hosté o dvì branky, když se trefil hlavou Hon. Domácí
však dokázali ještì do poloèasu snížit a do kabin se šlo za stavu 2:1 pro
hosty. V druhém poloèase domácí znaènì odpadli a tak udeøili opìt hosté.
Nejdøíve navýšil dvìma góly skóre Hodas, který si v zápase pøipsal
hattrick a pátý gól hostù vstøelil støídající Martínek. Domácí však už jen
korigovali výsledek a tak si Sedlo vezlo ze Zemìch výhru 5:2. V dalším

zápase pøivítali na domácím høišti celek z Líšan. Domácí chtìli potvrdit
venkovní výhru a od zaèátku udávali tempo hry. Brzy se dostali do
dvoubrankového vedení. Ale hosté staèili do poloèasu snížit a do kabin se
šlo za stavu 2:1 pro domácí. Druhý poloèas už byl absolutnì v režii
domácích. Do konce zápasu vstøelili ještì 4 branky a o vítìzi zápasu bylo
rozhodnuto. Sedelští dokázali potvrdit venkovní výhru a zvítìzili 6:1.
Další zápas sehráli naši fotbalisté na høišti rezervy Èernèic. Tento zápas
byl i zároveò soubojem o druhé místo v tabulce. Naši fotbalisté však
neponechali nic náhodì a rozhodli zápas už v prvním poloèase, když se
dvakrát trefil Hodas a bylo hotovo. Domácí se v druhé pùli na nic
nezmohli a souboj o druhé místo prohráli. Další domácí zápase se hrál
proti celku z Lubence. Sedelští prohrávali od první minuty po chybì v
obranì, ale ještì dokázali otoèit vývoj zápasu. Nejdøíve srovnal hlavou

strana 5

pokraèování ze strany 5...
Hodas a vedení na domácí stranu naklonil Èerný. To bylo však vše, nebo
pøišla prùtrž mraèen a utkání se nedohrálo pro nezpùsobilý terén. První
zápas v kvìtnu odehráli naši fotbalisté na høišti posledního Høíškova kde
smolnì remizovali 2:2 a pøišli tak o dùležité body v boji o postup do
okresního pøeboru.
V dalším utkání pøivítají naši fotbalisté celek Pátku a to dne 10.5. od

17h, po té zajíždí na høištì Krásného Dvora dne 17.5 od 17h a poslední
domácí zápas sehrají dne 24.5. od 17h proti celku Panenský Týnec.
Poslední 3 zápasy sehrají na venkovních høištích a to dne 31.5. v Lipenci
od 17h, 7.6. v Cítolibech od 10:30h a poslední zápas v Postoloprtech od
11h dne 14.6.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - Program na KVÌTEN 2014
10.5.
14.5.
14.5.
5.5.
21.5.
22.5.
26.5.
27.5.
29.5.

18:45
9:00
19:00
19:00
10:00 a 14:00
19:00
19:00
17:00
17:00

30.5.

9:00

Gioacchino ROSSINI: LA CENERENTOLA (Popelka)
BAJKY, ANEB O CHYTRÉ KMOTØE LIŠCE
FILUMENA MARTURANO
RADÙZA
SKØÍTKOVÉ
LEŠEK SEMELKA & PETR MARTINÁK
OTEVØENÉ MANŽELSTVÍ
ZÁVÌREÈNÝ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ
ZÁVÌREÈNÉ VYSTOUPENÍ TANEÈNÍHO OBORU LENKY
TURKOVÉ ze ZUŠ ŽATEC
SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVÌDÈENÍ
GYMNÁZIUM ŽATEC

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na KVÌTEN 2014
1.5. - 20:00 / 2.5. - 20:00 / 3.5. - 17:30
4.5. - 17:30 / 7.5. - 17:30 / 13.5. - 17:30
1.5. - 17:30 / 2.5. - 17:30 / 3.5. - 15:00 ( 2D )
4.5. - 15:00 / 6.5. - 17:30
3.5.-20:00/4.5.-20:00/7.5.-20:00/11.5.-20:00
6.5. - 20:00
9.5. - 17:30 / 11.5. - 15:00
9.5. -20:00 / 11.5. - 17:30 /18.5. - 20:00
13.5. - 20:00
16.5. - 17:30 / 17.5. - 15:00
18.5. - 15:00 / 20.5. - 17:30
16.5. - 20:00 / 17.5. - 17:30 /18.5. - 17:30
20.5. - 20:00 / 21.5. - 7:30
17.5. - 20:00
21.5. - 20:00
23.5. - 17:30 / 24.5. - 15:00 / 25.5. - 15:00
23.5. - 20:00 / 24.5. - 17:30 / 25.5. - 17:30
24.5. - 20:00 / 25.5. - 20:00

Pranostika na mìsíc kvìten:
V kvìtnu-li hrom se ozývá, v
èervnu zøídka mrholívá.
OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D
RIO 2 3D
RIO 2 3D
DOUPÌ
PØEŽIJÍ JEN MILENCI
MRÒOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH
MRAVENCÙ 3D
DIVERGENT
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVÌTÍ
HURÁ DO PRAVÌKU 2D
HURÁ DO PRAVÌKU 2D
GODZILLA 3D
GODZILLA 3D
HANY
STOLETÝ STAØÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A
ZMIZEL
KHUMBA 3D
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D
BONY A KLID 2
více informací na: http://divadlozatec.cz/
Dobrá rada:

Bylinkový ocet:
- 1 lžièka sušené levandule
- 1 lžièka rozmarýnu
- 1 lžièka šalvìje
- 1 lžièka máty peprné
- 2 lžièky sušeného pelyòku
- 1 lžièka granulovaného sušeného èesneku
Rùžena Kumstátová

Povolení MK ÈRE 19892: Vydavatel: Obec Nové Sedlo. Náklad 250 ks. Redakèní rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Milan Bukovský, grafická úprava: Dita
Sýkorová, kontakt obce: Hlavní 27, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, starosta@nove-sedlo.cz, tel.: 415 786 113. Tisk: Obec Nové Sedlo (Akord Chomutov).
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku. Za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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