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V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vašim rukám dostává nové èíslo
Novosedelského zpravodaje, ve
kterém Vás pravidelnì již ètvrtým
rokem informujeme o vìcech, které se
staly a i o tom co nás èeká v našich
obcích. Asi nejdùležitìjší akce, která
nás èeká v mìsíci øíjnu, jsou komunální
volby, ve kterých si sami obèané
rozhodnou jak dál. Zda pokraèovat v
obnovì našich obcí - a už jsou to
komunikace, zeleò, oprava obecních
nemovitostí, oprava kulturních památek atd.
Od poèátku, když jsem v roce 2010
pøevzal funkci starosty, zastávám názor,
že aby obec byla funkèní, aby se v ní
obèanùm spokojenì žilo, musí fungovat
nìkolik základních vìcí a to: základní a
mateøská škola, hostinec, fotbal,
spojení s mìstem, obchod, kostel.
Bohužel vždycky tomu tak nebylo.
Rodièe radìji pøekládali dìti do Žatce a
stížnosti na vedení školy se neøešily. A
staèilo jen vymìnit øeditelku ZŠ a MŠ
Nové Sedlo a hle… najednou škola
funguje. Podobná situace byla s
hostincem, který byl neupravený,
špinavý a opìt staèilo vymìnit nájemce,
udìlat nìkteré stavební úpravy a
hostinec funguje tak jak má. Podobná
situace byla i s místním obchodem, kde
zmìnou majitele mají obèané možnost
si zakoupit nejen základní potraviny,
prakticky sedm dní v týdnu. Autobusové
spojení se rovnìž zlepšilo, kdy jezdí
nìkolik spojù v sobotu i v nedìli. Je
pravda, že nìkteré spoje byly zrušeny,
ale stalo se tak z dùvodu nevytíženosti,
kdy za týden jeli tøeba jen dva cestující.
Nìkteøí obèané vyèítají vedení obce
vìtší vstøícnost fotbalistùm, ale zøejmì
to byla dobrá volba, když dokázali
poprvé v historii postoupit do okresní
soutìže, kde si zatím vedou dost dobøe a
fanoušci jsou spokojeni.
Závìrem bych Vám chtìl popøát
hezké podzimní sluneèné dny.

Vážení ètenáøi zpravodaje, je pravidlem že úèast na veøejných zasedáních
zastupitelstva obce je minimální, informaèní tabule obecního úøadu míjíme vìtšinou bez
povšimnutí a všichni obèané nemají pøístup k internetu a webovým stránkám obce. Proto
Obecní úøad Nové Sedlo zaèal vydávat Novosedelský zpravodaj, který se již ètvrtým
rokem snaží poskytovat všem obyvatelùm co nejpodrobnìjší informace k veškerému dìní
v našich obcích.
Zájmem redakce je zveøejòovat vše, co Vás zajímá, se v obcích chystá, plánuje a
realizuje ve všech oblastech. Informujeme o probíhajících i chystaných investicích,
kulturních akcích, seznamujeme vás s historií. Svými èlánky do Zpravodaje pravidelnì
pøispívá Základní a mateøská škola v Novém Sedle, Spolek pro rozvoj Sedèic a
Tìlovýchovná Jednota Nové Sedlo.
Ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 se konají komunálními volby. Dostatek informací je
zásadní pro jakékoli rozhodnutí. Je na každém z nás, jestli se voleb zúèastní, komu dá svùj
hlas a tím rozhodne, komu na další ètyøi roky svìøí správu našich obcí. Volby jsou pro nás
všechny pøíležitostí, abychom vybrali své zástupce, kteøí budou pokraèovat v èinnosti
dosavadního zastupitelstva nebo zástupce, kteøí zvolí jiné cíle. Obèané mohou dát šanci
lidem, které znají a ke kterým mají dùvìru. Vìøíme, že Nové Sedlo zùstane obcí, kde „se
nedìlá politika“ ale „dìlá se“.
Redakce Zpravodaje

Bývalá fara Nové Sedlo - Den otevøených dveøí
V sobotu 27. záøí uspoøádala obec Nové Sedlo u pøíležitosti 765. výroèí první
písemné zmínky o obci Nové Sedlo Den otevøených dveøí a všem zájemcùm zpøístupnila
prostory rekonstruované budovy bývalé fary v Novém Sedle. Mnozí z návštìvníkù
koncertu Spirituál kvintetu využili této nabídky a mohli si tak udìlat úsudek o množství
práce, které bylo vynaloženo pøi obnovì tìchto krásných prostor. Ve vstupní hale, která
všechny pøekvapila svojí nezvyklou prostorností a svìtlostí, byla jako souèást Dne
otevøených dveøí instalována výstavka fotografií. Pøítomní zde mohli sledovat prùbìh
rekonstrukce od roku 2011, kdy byly zahájeny první práce až do souèasné doby. S
nìkterými fotografiemi se mùžete seznámit v rubrice historie.

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.10. do 31.10.2014
V mìsíci øíjnu oslaví
svá životní jubilea tito obèané:

Helena Šedová - Chudeøín
Blahopøejeme a pøejeme hodnì zdraví,
spokojenosti
a pohody.
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...pokraèování ze strany 1
Svoz bioodpadu
Vìtšinì našich obyvatel není
lhostejné okolí bydlištì, èistota a
upravenost veøejného prostoru, èi
potìšení z pobytu v dobøe udržovaném
parku. To vše tvoøí neodmyslitelnou
souèást celkovì pøíjemného prostøedí
pro život.
Nové Sedlo vychází obèanùm svých
obcí maximálnì vstøíc pøi úklidu listí,
trávy a jiného bioodpadu ze soukromých pozemkù. Staèí pouze pøipravit
pøed svùj plot naplnìný pytel, nebo
shrabanou hromádku trávy a vše
zamìstnanci obce každé pondìlí
odvezou. Bezplatnì se tak odváží od jara
do podzimu posekaná tráva, vìtve,
spadaná jablka, listí.
Vìtšina našich obèanù si pøeje žít v
èisté a uklizené obci a bioodpad ukládá
pøed své ploty den pøed svozem, tj. v
nedìli. Bohužel se mezi námi najdou i
obèané, kteøí chtìjí mít hezky udržované
své soukromé zahrady a bioodpad
umístí pøed své ploty již v prùbìhu
týdne. Místo upraveného veøejného prostranství potom „zdobí“ naše ulice
obtìžující odpad ze zahrad.
Proto chceme opìtovnì požádat –
dávejte odpad pøed své nemovitosti až
v nedìli, aby byly všechny naše obce
upravené.
?
Sleèna Lenka Bartálová z Nového
Sedla dne 21.9.2014 reprezentovala
šperky Ornela Preciosa u Železného
Brodi a svatební šaty Romantic.
Pøedvádìla náušnice, náramky, èelenky
a korálky.

Usnesení
z 8. zasedání ZO ze dne 1.10.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- Rozpoètové opatøení è. 5/2014
- prodej pozemku p.è. 181/3 v k.ú. Bøežany u Žatce
- Jednací øád zastupitelstva Obce Nové Sedlo (viz pøíloha na OÚ)
- Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z
nemovitých vìcí
- zámìr pronájmu obecního bytu è.p. 29/2 v obci Sedèice
- zámìr prodeje èásti pozemku p,.è. 361/1 v k.ú. Sedèice
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce

Zaplnìným kostelem Sv. Václava a Nejsvìtìjší
Trojice v Novém Sedle znìly písnì Spirituál Kvintetu
Kostel Sv. Václava a Nejsvìtìjší Trojice v Novém Sedle v souèasnosti slouží nejen
pro církevní obøady, ale i pro mimoøádné kulturní akce. Stalo se již pøíjemnou tradicí, že
každý rok u pøíležitosti svátku Svatého Václava, patrona èeských zemí, a letos také u
pøíležitosti 765. výroèí první písemné zmínky o obci Nové Sedlo, poøádá Obecní úøad v
Novém Sedle v kostele koncert.
Letošní koncert jedné z nejvýznamnìjších folkových skupin Spirituál kvintetu se
konal 27. záøí a mùžeme ho hodnotit jako velmi vydaøený. K velké spokojenosti všech
pøispìlo také krásné sluneèné podzimní poèasí. V programu se postupnì pøedstavili
všichni èlenové skupiny ve sborových i sólových èíslech. Bìhem koncertu, který mìl
neopakovatelnou atmosféru, zaznìly starší, ale i úplnì nové písnièky z repertoáru kapely
od moravských lidových písní, renesanèních, pražských, irských a skotských balad až ke
gospelùm a spirituálùm.
Nìkolikanásobný potlesk a pøídavky byly potvrzením mimoøádného zážitku, který
sedmièlenný Spirituál kvintet návštìvníkùm koncertu pøipravil. Je pravdou, že pro tak
mimoøádný interiér, jako je zdejší kostel, jsou písnì v podání této skupiny jako stvoøené.
Plný kostel, vystupování umìlcù, sváteèní atmosféra a výnos cca 4.000,- Kè, který bude
použit na nákup keøù do parku vedle bývalé fary to jsou jen nìkteré charakteristiky
koncertu, na který pøišlo asi 120 posluchaèù. Byly pøítomny známé tváøe, které koncerty
navštìvují opakovanì, ale i noví pøíchozí. Vìøíme, že se „Spirituálové“ všem líbili a
tìšíme se na pøíští koncert, který se uskuteèní již tradiènì o adventu.

strana 2

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
ZE ŽIVOTA VÌZNICE
Návštìva z Bavorska
Ve støedu 9. záøí pøijeli na pozvání zástupci Vìznice
Kaishaim, ležící nedaleko Mnichova v Bavorsku, na tøídenní
návštìvu do Vìznice Nové Sedlo. Øeditele Kaishaimské vìznice
a další tøi èleny nìmecké delegace, pøivítal ve vìznici øeditel plk.
Miroslav Špalek s vedením vìznice. Po spoleèné pøátelské debatì
a obèerstvení pøedvedli hostùm svojí èinnost psovodi se
služebními psy. Ti pøedvedli ukázku vyhledávání omamných
látek. Hosté shlédli
také zpùsob eskortování vìznì
eskortní jednotkou. Eskorty vìzòù
v Nìmecku samotné vìznice
nezajišují, eskorty provádí policie.
Jak uvedli nìmeètí
kolegové, nemají
ani takové zkušenosti se služebními
psy, proto obì ukázky byly pro nì velice zajímavé. Po spoleèném
obìdì následovala prohlídka vìznice. Hosté si prohlédli se
zájmem ubytovací prostory pro odsouzené, specializované
oddìlení, a ostatní pracovištì zajišující chod vìznice.
Nechybìla ani návštìva zahrady, kterou se vìznice již nìkolik let
pyšní. Na zahradì èekalo na hosty malé obèerstvení v podobì
grilovaných pochoutek.
Ve ètvrtek 10. záøí odjeli zástupci obou vìznic do Prahy, kde
je na Generálním øeditelství Vìzeòské služby pøivítal námìstek
generálního øeditele plk. Milan Brendl. Ten pøedal hostùm
nìkolik dárkù a upomínkových pøedmìtù a následovalo pøátelské
posezení. Nechybìla ani návštìva Vìznice Pankrác, kde kolegy

ze SRN pøivítal zástupce øeditele vìznice ing. Jan Kraus.
Spoleènì si prohlédli prostory vìznice, zejména objekt nové
vazby, nedávno zmodernizované, vìzeòskou nemocnici,
pracovištì kovovýroby a ubytovací prostory. Po obìdì vedoucí
sekretariátu øeditele a tiskový mluvèí Jiøí Dolejší provedl hosty
pankráckým muzeem a památníkem vìnovaným základùm
vìzeòství sahajícím až do roku 995. V odpoledních hodinách
navštívili hosté historické centrum Prahy, kde si prohlédli
všechny známé kulturní a historické památky. Soukromý
pivovar Zichovec byl poslední zastávkou druhého dne návštìvy.
Tøetí den v pátek 11. záøí dopoledne pøijala hosty na radnici
starostka mìsta Žatce Zdena Hamousová. Ukázala hostùm
výrobky, které vyrobili odsouzení pro potøeby mìsta, mìstské
policie, školy a školky. Všichni si poté mohli vychutnat výhled
na mìsto Žatec a okolí z vìže mìstské radnice. Delegace si
prohlédla i prostory
žatecké židovské
synagogy v Dlouhé
ulici. Po prohlídce
všichni odjeli zpìt
do vìznice, kde pøed
ukonèením návštìvy spoleènì poobìdvali.
Bìhem této návštìvy si zástupci
jednotlivých vìznic
pøedali mnoho pracovních poznatkù, odpovìdìli na množství
dotazù. Kolegové z Nìmecka mohli porovnat podmínky
èeského vìzeòství s podmínkami v Nìmecku. Stejnou možnost
porovnání mìli v dubnu letošního roku i zástupci novosedelské
vìznice, kteøí navštívili právì tuto vìznici v bavorském
Kaishaimu. Zástupci obou vìznic se dohodli na další spolupráci.
Tiskový mluvèí vìznice - František Houdek

ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
?
Malý Soptík

?
18. 9.2014

8. 9. 2014 se dìti z MŠ již po druhé zúèastnily soutìže Malý
Soptík 2014, kterou poøádá Hasièský sbor ve spolupráci s
Mìstskou policií Žatec. Dìti si zasoutìžily a vidìly ukázku z
výcviku policejních psù. Soutìž se dìtem velice líbila a moc se
tìší na pøíští rok.

Zaèátek školního roku si dìti a žáci ze ZŠ a MŠ Nové Sedlo
užili s Charlesem, který za nimi pøijel s
„Poprázdninovou diskotékou“. Všichni se dobøe bavili, tanèili,
zpívali a soutìžili. Velký úspìch mìly pøevleky, které si každý
mohl zapùjèit.

Petra Holá, uèitelka MŠ

?
Pøebor Žatce v pøespolním bìhu.

Ve støedu 24.záøí se vydalo ètyøèlenné družstvo žákù ZŠ
Nové Sedlo reprezentovat svoji školu v pøespolním bìhu v rámci
Pøeboru Žatce.
Tra této nejmladší kategorie
mìøila 1 km a vedla podél øeky
Ohøe. V konkurenci stejnì
starých závodníkù si naši žáci
odbyli svoji závodní premiéru a
umístili se ve druhé polovinì
startovního pole. Vydali svoje
maximum a proto jim patøí
podìkování za reprezentaci
školy.
M. Dvoøáková - vyuè. TV
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
?
ZÁØÍ NA SEDÈICÍCH
Mìsíc záøí pøinesl na Sedèice další turnaj v petanque.
Pøíjemné sluneèné poèasí vytvoøilo krásnou atmosféru pro hráèe
a pøilákalo i diváky k posezení pod kaštanem u našeho høištì. Po
rozlosování do dvojic zaèal turnaj o ceny. Vítìzem se stala Lada
Bujdáková s Alešem Dohnalem. A protože zaèalo pršet, tak se
všichni úèastníci pøesunuli do hospody a pokraèoval turnaj v
šipkách. Skvìlý nápad pøipravit si spoleènì nìco k jídlu byl
nakonec uskuteènìn a tak
jsme si mohli nakonec dát
spoleènì v hospodì nejen
toèené pivo, ale i první
jídlo...... skvìlé halušky se
sýrem a smetanou a jako
druhý chod halušky se
zelím a se slaninou.
Muzika, zábava a dobrá
nálada nechybìla.
Druhou záøijovou akcí
Spolku byl Bramborákový festival aneb dej ochutnat sousedùm

svùj bramborák. A tak jsme mohli ochutnat kecínky,
chremzdlachy, placky nebo prostì bramboráky rùznì ochucené,
sypané sýrem, doplnìné cuketou nebo koøenìné rumem,
bramboráky s uzeninou
nebo s plátkem masa.....a
samozøejmì jsme komentovali speciální kuchaøské
fígle a vychytávky. Bylo to
pøíjemné nedìlní poledne a
odpoledne.
V záøí také pokraèovala
dìtská Tvùrèí dílna tentokrát kaštánková. Takže
jsme spoleènì nasbírali
kaštany a vyrobili zvíøátka. Starší mezitím vytvoøili krásnou
kytici z listí.
Dílny budou pokraèovat v øíjnu a také nás èeká Jableèný den
nebolí Štrùdlování.
Krásný a klidný podzimní èas pøeje
Alena Stejskalová, Spolek pro rozvoj Sedèic

HISTORIE
Navazujeme na èlánek o Dni otevøených dveøí, kterým byla zpøístupnìna
veøejnosti fara v Novém Sedle, jejíž
rekonstrukce se chýlí ke konci. Pro
pøipomenutí uvádíme historii fary dle
Pamìtní knihy obce Nové Sedlo z roku
1933 a èlánek, který vyšel v Novosedelském zpravodaji v mìsíci srpnu
2011, kdy obec zchátralou faru odkoupila
od øímskokatolické církve, aby tuto
historickou budovu zachránila pøed
devastací. Zároveò zveøejòujeme pro
porovnání fotografie z roku 2011, kdy
byla rekonstrukce zahájena, do této doby.
Pamìtní kniha obce Nové Sedlo z roku
1933:
Jednou z klíèových postav historie
Nového Sedla byla Marie Klára Kulhanek
ze Žatce, která po smrti manžela, dcery a
syna nechala v roce 1734 postavit faru.
Bohatá vdova zùstala zcela sama, a proto
se obrátila pøi žádosti o souhlas se
založením kostela a zøízení fary na svého
bratrance Václava Karla von
Schrollenberk. Ten se v Praze postaral o
rychlé vyøizování vìcí, souvisejících s
žádostí o souhlas s postavením kostela a
zøízením fary.
Jako jediný dùm v horní øadì má fara
také malou pøedzahrádku. Vnitøek

Takto
vypadala fara
a její interiéry,
když ji v roce
2011 obecní
úøad pøevzal
od církve.

farského domu (fary) byl pøestavìn v roce
1 9 1 2 / 1 3 p a t r o n e m d r. H a n u š e m
Dammem. V roce 1922 padla fara málem
za obì požáru. Patron Jan Koláø dal v
roce 1926 faru, která byla dosud pokryta
šindelem zastøešit eternitovými taškami a
zøídit støešní okapy. Stará farská stodola,
která stála za starou školou, byla v roce
1869 pøi bouøi rozboøena a pozdìji, když
byl dvùr rozšíøen o pozemek koupený od
Václava Heinze, novì postavena na
farském dvoøe.
Èlánek z Novosedelského zpravodaje è.
8 z roku 2011:
Fara v Novém Sedle byla uvolnìna,
proto je možné zahájit pøípravné práce na
rekonstrukci vnitøních i vnìjších prostor,
napø. støechy, klempíøských prací apod.
Vzhledem k tomu, že se jedná o chránìnou
památku, nelze každou sebemenší
stavební úpravu provést bez souhlasu
památkového úøadu.
Po zevrubné
prohlídce vnitøních prostor se nám nabídl
neskuteèný pohled. Nechat tuto památku
bez údržby svému osudu ještì dva tøi roky,
došlo by k takovému poškození, že cena
pøípadných oprav by byla nìkolika
násobnì vyšší než v souèasné dobì.
Nìkteré ze støešních krovù jsou znièeny a
bude nutná jejich výmìna. Èást

Prùbìh
rekonstrukce...
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prkenných podlah v pøízemí je odstranìna
až na pískový podklad. Bude nutno
obnovit vnitøní omítky, v jedné z místnosti
je stropní omítka zcela odpadlá. Opravit je
nutno okna, dveøe, prkenné podlahy a
další, a to tak, aby byl pokud možno
zachován pùvodní vzhled. Zastupitelstvo
obce si je vìdomo, že záchrana této
památky bude finanènì nákladná a i pøes
dotaci ze státního fondu, bude èást
finanèních nákladù hradit ze svého
rozpoètu obec.
Záchrana jakékoli
památky, kterou vybudovali naši
pøedkové, je nutná, aby mohla být
zachována pro pøíští generace, a nelze ji
nechat ve stavu, kdy již náprava není
možná.
Vrame se o nìkolik let zpìt, kdy
exstarosta pan Vladimír Koøenský
nesouhlasil s tím, aby do tìchto prostor,
které jsou výše popsány, pøihlásil
nájemníky k trvalému pobytu. Za tento
postoj byl kritizován ve sdìlovacích
prostøedcích. Že názor pana Vladimíra
Koøenského byl oprávnìný, nás pøesvìdèila prohlídka uvolnìné nemovitosti.
Majitel øímskokatolická církev však
posoudila, že budovu fary je možno
využívat k rodinnému bydlení a proto
uzavøením nájemní smlouvy umožnila
tyto prostory využívat jako obyvatelné.

...pokraèování ze strany 4

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí sportovní pøátelé, okresní pøebor mužù pokraèoval v
mìsíci záøí další mi koly. Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s výsledky
dosud odehraných zápasù.
Nové Sedlo – Výškov – 5:2
Støelci: Loos 3, Jarolím, Varga
Dobromìøice B – Nové Sedlo – 2:1
Støelci: Loos
ŽK: Kaèenák, Holák L, Živníèek
ÈK: Gažo, Hon
Nové Sedlo - Èernèice – 2:2
Støelci: Loos, vlastní
ŽK: Holák L, Krupièka
Cítoliby – Nové Sedlo – 3:2
Støelci: Loos 3
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TABULKA
Rk. Tým
1.
Blažim
2.
Nové Sedlo
3.
Blatno
4.
Žiželice
5.
Peruc
6.
Èernèice
7.
Dobromìøice B
8.
Lenešice
9.
Slavìtín
10. Cítoliby
11. Výškov
12. Sj Žatec C
13. Krásný Dvùr
14. Vrbno

Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1

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

1
2
3
2
2
3
3
4
2
4
4
6
6
7

Skóre
23: 8
28: 20
24: 17
19: 13
14: 15
23: 18
19: 18
22: 25
17: 21
15: 12
18: 21
11: 18
19: 34
13: 25

Body
17
16
15
14
14
13
13
12
12
10
10
6
6
3

PK (Prav)
( 5)
( 4)
( 3)
( -1)
( 2)
( 1)
( 1)
( 0)
( 0)
( -2)
( -2)
( -6)
( -6)
( -6)
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ŽK: Hodas, Èerný
Nové Sedlo – Vrbno nad Lesy – 7:3
Støelci: Loos 5, Jarolím 2
ŽK: Holák L, Holák J, Èerný
ÈK: Kaèenák
Chtìl bych moc podìkovat všem vìrným fanouškùm, kteøí se zúèastòují jak
domácích tak venkovních zápasù a vìøím, že jim elán vydrží po celou sezónu a
poženou naše mužstvo za dalšími výbornými výkony.
Další zápasy sehrají naši fotbalisté dne 11.10. od 16h se Slavìtínem(doma), 18.10. od
15:30h s celkem Krásného Dvora(venku), 25.10. od 14:30 Žíželice (doma) a 1.11. od
10:30 Slavoj Žatec(venku, høištì Liboèany).
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na øíjen 2014
2.10.
7.10.
7.10.
8.10.
11.10.
12.10.
14.10.
18.10.
21.10.
22.10.
23.10.

19:00
12:30
19:00
10:00 a 14:00
18:45
15:00
9:00 a 10:30 a17:00
18:45
19:00
10:00 a 14:00
19:00

Z LOUŽE POD OKAP
AMADEUS
AMADEUS
ZAHRADA
Giuseppe Verdi : MACBETH
INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU
NÁŠ SVÌT 2014
W. A. Mozart : FIGAROVA SVATBA
KOLEGA MELA GIBSONA
VESELÁ POU
Kaia Brown (USA) & Tonny Blues Band (CZ)

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na øíjen 2014
1.10.
1.10.
3.10.
3.10.
4.10.
4.10.
5.10.
5.10.
5.10.

17:30
20:00
17:30
20:00
15:00
17:30
15:00
17:30
20:00

8.10. 17:30
26.10. 17:30 /
8.10. 20:00
9.10. 20:00
16.10. -20:00
17.10. -17:30
17.10. -20:00
22.10. -20:00
24.10. -20:00
25.10. -15:00
26.10. -20:00
25.10.-17:30
30.10.-17:30

/ 24.10. 17:30
/ 4.10. 20:00
/ 9.10. 17:30 /16.10. 17:30 (2D)
/
/ 19.10. 15:00 / 22.10. 17:30
/
/
/
/
/ 10.10. 16:00 ( film festival)
/
/ 12.10. 20:00 / 19.10. 17:30
/ 28.10. 20:00
/ 26.10. 15:00
/ 19.10. 20:00 / 25.10. 20:00
/
/
/ 28.10. 17:30
/ 29.10. 20:00
/ 29.10. 17:30
/

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

ŽELVY NINJA 3D
FAKJÙ PANE UÈITELI
7 TRPASLÍKÙ 3D
LET´S DANCE ALL IN
POŠÁK PAT
LABYRINT: ÚTÌK
ÚTÌK Z PLANETY ZEMÌ
STRÁŽCI GALAXIE 3D
SIN CITY: ŽENSKÁ,
PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D
TØI BRATØI
TØI BRATØI
ILUZIONISTA – FILM S PØÍVLASTKEM
ANDÌLÉ VŠEDNÍHO DNE
INTIMITY
JAK VYCVIÈIT DRAKA 2
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
DØÍV NEŽ PÙJDU SPÁT
DÍRA U HANUŠOVIC
LETADLA 2: HASIÈI A ZÁCHRANÁØI
SOUDCE
ŠKATULÁCI 3D
DÙM KOUZEL 3D

Pranostika na mìsíc ØÍJEN:
Èím déle vlaštovky u nás v øíjnu
prodlévají, tím déle pìkné a jasné dny
potrvají.

provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

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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