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V

ážení spoluobèané, opìt máte
pøed sebou nové èíslo Novosedelského zpravodaje s øadou
informací a zajímavostí. Jak se tak
dívám z okna tak už to vypadá, že zima
skonèila, i když mám dojem, že snad ani
poøádná zima letos nebyla a budeme
mít možnost zahájit nìkteré stavební a
úklidové práce døíve. V mìsíci bøeznu
bude provedena likvidace stromù
kolem plotu u bývalé pily, kde následnì
po terénních úpravách (viz foto) bude
provedena nova výsadba dle zpracované odborné dokumentace. Bude
provedeno ošetøení a vyhrabání zelených ploch, i když nìkteré plochy již
nepøipomínají trávník, ale uježdìný
mlat, protože nìkteøí naši spoluobèané
nevìdí co je komunikace a co trávník.
Myslím si, že by mìlo být v zájmu nás
všech být k zeleni ohleduplnìjší a
šetrnìjší. Snad všichni, sice to tak
nevypadá, se radìji díváme na
upravené zelené plochy, než na vyjeté
koleje od svých plechových miláèkù.
Pøipomínám na existenci obecní vyhlášky o záboru veøejného prostranství,
což jsou napøíklad travnaté plochy, kde
je možno uplatnit finanèní sankce.
Rovnìž se to týká dlouhodobì nepojízdných os. vozidel, a kde nepostaèí
domluva, bude pøikroèeno k odtahu.
Na závìr mi dovolte pøipomenout, že
stále máte možnost pøispívat svými
èlánky do Novosedelského zpravodaje.
Pøeji Vám hezké dny a vìøím, že už
nás èekají jen hezké slunné a pøíjemné
dny.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.3. do 31.3.2015
V mìsíci bøeznu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:

Vážení ètenáøi zpravodaje,
musím se pøiznat, že nerada píšu úvodníky, ale je tu nové vydání Novosedelského
zpravodaje, které by nìjaký úvodník mít mìlo. A protože jsem pøi èetbì fejetonù Karla
Èapka „narazila“ na jeden nadèasový o mìsíci únoru, dovolila jsem si ho výjimeènì použít
místo tradièního úvodníku.
Karel Èapek – Mìsíc únor
Mìsíc únor je považován za dobu truchlivou a zasmušilou, aèkoli se v nìm dodìlává
údobí masopustní a aèkoliv má v nìm podle pranostiky vrzat skøivánek. Truchlivost února
není v tom, že je to mìsíc mokrý a studený, nýbrž v tom, že je to mìsíc, kdy se dìlá berní
pøiznání.
Také døív se dìlávalo berní pøiznání v únoru, aèkoliv se mìlo dìlat v lednu; to už je
takový pøírodní zákon, že tato práce se koná v nejšedivìjší roèní dobì. Za takového
únorového veèera – dejme tomu, že se toho dne ani veèeøe jaksi nepovedla – zasedne hlava
rodiny za stùl a pokouší se prostudovat ty berní archy od obalu až po pouèení i s vložkami
A, B, C a E; po nìjaké hodinì poène kroutit hlavou, po další hodince tím poène tlouci o stùl
a køièet "v tomhle aby se èert vyznal" a tak dále; v noci pak nemùže usnout a den nato se
vyptává všech lidí stejnì nevìdomých, jak se to má pro živého boha vyplnit. Každý mu
doporuèí nìco jiného; následkem toho se hlava rodiny zatvrdí a rozhodne se, že to udìlá po
svém. To mu zabere nìkolik dalších únorových veèerù, charakterizovaných zvláštní
podráždìností, bruèením, sèítáním a jinými berními úkony rázu vìtšinou pochmurného.
Když pak se tyto úkazy konèí a berní pøiznání je odesláno, nastává obyèejnì bøezen s
èetnými a líbeznì smírnými symptomy jara. Nebo vìzte, že berní fase je tak zhruba
poslední trýzeò nehostinné zimy.
Fejeton vyšel v Lidových novinách 9. 2. 1928 a myslím si, že je platný dodnes, pøestože
daòové pøiznání se dìlá v bøeznu.
V.Kubelíková

VE DNECH od 23.03.2015 do 27.03.2015
BUDE OBECNÍ ÚØAD NOVÉ SEDLO UZAVØEN
z dùvodu stìhování OÚ do budovy bývalé fary - ul. Farní è.p. 36,
Nové Sedlo!
V pøípadì nutnosti nás mùžete kontaktovat na tel. èíslech:
Petr Sýkora, starosta - 602 650 788
Dita Sýkorová, admin. pracovnice - 602 638 429
Helena Filipová, úèetní - 602 227 704

SVOZOVÁ SOBOTA nadmìrného odpadu probìhne

28.03.2015
09.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.00 hod.
11.00 - 12.00 hod.

Anizia Krejèová - Nové Sedlo
Margita Michalicová - Nové
Sedlo

Bøežany – náves
Chudeøín
Žabokliky – rozcestí za budovou mysliveckého
sdružení
12.00 - 13.00 hod.
Sedèice – za budovou Kontis
Od 8.00 hod. do 14.00 hod. bude pro všechny umožnìn pøístup ke kontejnerùm na
sbìrném dvoøe v Novém Sedle (bývalá pila).
Uvedené èasy jsou orientaèní.

Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Kromì pytlù na tøídìný odpad - èervené (nápojové kartony) a žluté (plasty) si
mùžete od 1.3.2015 na podatelnì OÚ v pøípadì potøeby vyzvednout i pytle šedé,
které slouží na tøídìní kovových obalù (nápojové plechovky, plechovky od
potravin, ostatní kovové obaly, nádoby od kosmetiky).
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pokraèování ze strany 1...
?
Osazení
dopravního zrcadla
Z dùvodu zvýšení bezpeènosti silnièního provozu
na místní komunikaci v
Bøežnech obec nainstalovala
v zatáèce na Èíòov u è.p. 17
dopravní zrcadlo což zajisté
ocení všichni, kdo tudy èasto
jezdí.

?
Výmìna podlahové krytiny v ZŠ a MŠ Nové Sedlo

V dobì co si dìti školy a školky užívali pobytu ve škole v pøírodì a v
prùbìhu týdenních prázdnin byla provedena v uèebnách výmìna
podlahových krytin. Pøi odstraòování starých krytin bylo zjištìno, že
pùvodní døevìná prkenná podlaha má velké nerovnosti proto bylo nutno
nejdøíve položit a pøišroubovat nove døevotøískové desky a teprve poté
byla položena nová krytina. Touto výmìnou došlo ke zlepšení prostøedí
jak v uèebnách školy, tak i v uèebnì školky což dìti urèitì ocení.

NÁVŠTÌVA U JUBILANTA
Tøebaže pro nìkoho bývá pátek tøináctého
obávaným dnem, pro Vladimíra Koøenského
byl tento den jubilejním s krásným èíslem "
65". Popøát za Obecní úøad a jménem
starosty obce mu pøišly místní peèovatelky a
pan Vladimír Koøenský si tento den zjevnì
užíval. Nezapomnìli na nìj ani dìti a
vnouèata a tak doufáme, že pro nìj tento den
byl opravdu velice pøíjemným a za všechny
mu ještì jednou popøejme hlavnì hodnì
"ZDRAVÍÈKA“.
Hana Kovandová
?
Úprava objektu bývalé pily v Novém Sedle

Obecní úøad zaèal s postupnou úpravou objektu bývalé pily v Novém
Sedle. Ta bude pøebudována zèásti na sportovní halu a zèásti na dílny,
sklady a garáže obecního úøadu.
V únoru byl vyklizen prostor bývalých skládek døeva, aby po
zpracování projektové dokumentace mohlo být zapoèato s budováním
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domkù.

?
Kolaudace fary

17. bøezna 2015 probìhne kolaudace fary v Novém Sedle, kterou
obec pøevzala od církve a v rekordním èase ji s využitím dotací
kompletnì zrekonstruovala. Do nových prostor se tak koncem mìsíce
bøezna pøestìhuje Obecní úøad Nové Sedlo a pøemístìna sem bude
místnost historie, která se v souèasné dobì nachází v Domì s
peèovatelskou službou. Svoji místnost zde bude mít vyhrazen i faráø,
který dojíždí do kostela Svatého Václava a Nejsvìtìjší trojice v Novém
Sedle vykonávat bohoslužby.

?
Nepovolené kácení stromù

Krádeže døeva, pøevážnì nedovolené kácení stromù, jsou
dlouhodobým problémem, a stejnì jako v minulých letech se jich i letos v
našich obcích objevilo hned nìkolik. Pokud je nìkdo pøistižen, tvrdí, že
doma topí v kamnech, protože ústøední topení nemá. A na uhlí a na døevo,
kterým by mohl topit celou zimu, mu chybí peníze. Právì tito lidé pak
shánìjí otop, kde se dá – i nelegálnì. Pokácí zdravé stromy a soušky,
které stojí vedle, nechají bez povšimnutí.
Obecní úøad Nové Sedlo upozoròuje obèany, že v pøípadì pøistižení
pøi nepovoleném kácení stromù a krádeži døeva, se pøípadem bude
zabývat správní orgán. Nepovolené kácení døevin je pøestupkem, za
který hrozí udìlení vysoké pokuty
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Povídka ètenáøe
Holubí rozjímání
Asi bych se Vám mìl nejprve pøedstavit.
Jsem holub a jmenuji se Hubert Holub. Mùj
monogram zní foneticky Ha Ha. Taky se tak
zvesela dívám na svìt.
Myslím, že už patøím v Novém Sedle mezi
starousedlíky. Chcete vìdìt, jak se to stalo? My
holubi máme totiž velmi dobrý orientaèní
smysl. Tak se pøihodilo, že jsem si hledal místo,
kde bych se usadil. Jak jsem letìl, zaujal mì
takový velký rùžovo oranžový dùm. Èíslo sice
ten dùm nemìl, ale èasem jsem zjistil, že patøí
do katastru Nové Sedlo. Nikdo mì odsud
nevyhánìl, tak jsem tady zùstal. Reptali pouze
obyvatelé tohoto domu.
Protože je zde hodnì místa, pøiletìli další
kamarádi i kamarádky. Teï už se mohou
orientovat i podle èísla. To jen ti poštovní. Na
dùm dali èíslo 47. Jsem nyní pyšný holub,
protože mám celou adresu. A ještì, že ji mám. S
tou orientací domu podle barvy je to teï trochu
horší. On totiž dùm má místo výrazné
rùžovooranžové barvy barvu nìjakou jakoby
šedozelenou nebo kafebraun do zelena. Ze
støechy ještì sundali kulatý satelit a vymìnili ho
za anténu, na které jsou takové vodorovné dráty

do tvaru šipky. To je dobøe. To nám holubùm víc
vyhovuje. Mùžeme tam sedìt jeden vedle
druhého a vejde se nás tam takhle víc. Nìkteøí
obyvatelé z domu si sice stìžují, že rušíme
signál. To si ale mohou klidnì televizi pøepnout
na 1. – 4. program, ten hraje i bez antény, nebo
mohou tu televizi vypnout, aby si nekazili zrak.
My s lidmi cítíme. Však oni nás také dobøe cítí!
Víte, jak obyvatelùm z tohoto domu
pomáháme? Tak tøeba na záchod chodíme na
støechu z tìch dùvodù, aby jim v zimì nebyla
pod støechou nebyla zima a v létì aby nemìli
zase v bytì velké teplo. Tvoøíme jim takovou
pøírodní izolaci. A to vše zdarma. Protivný je jen
déš. Ten tu izolaci smyje do okapù. Výhodou
plných okapù je, že se tam zakoøení i bøízky.
Takže i byty ve druhém patøe mají pocit, že
bydlí v pøírodì.
Na druhou stranu, jak jsou ty okapy plné a
pøetékají, tak jsou zvýhodnìné pøízemní byty,
protože mají dostatek vody i v bytech. Tak si
udìlali všichni plovoucí podlahy v domnìní, že
budou jak na moøi a ušetøí za dovolenou. Ani
obyvatelé z prvního poschodí nepøijdou
zkrátka. I na ty jsem myslel. Pøi dešti mají
umytá okna a ještì se jim na parapety naplaví

nìjaký agresivní trus. Ten si mohou posbírat a
pohnit so pokojové kvìtiny. Trus se dá využít i
jinak. Když nìkdo z obyvatel potøebuje, aby se
mu v hlavì rozsvítili, tak po nìm hodíme
hroudu z trusu nebo celé vajíèko!
Tak vidíte, jak si tady pìknì spolu žijeme. A
ještì tìch nemocí co jim zadarmo pøineseme.
Ani nechceme od zdravotnictví žádný pøíplatek,
ani od EU!
Poslední dobou mì ze spaní budí noèní mùra
– REGULACE POÈTU HOLUBÙ. Ještìže
nikoho ze zdejších obyvatel nenapadlo postavit
tady holubník. Víte, co by to bylo pro nás holubi
za pohromu? To by nám nìkdo mohl kdykoliv
vybrat vajíèka. Víte, jak by nás ubývalo? Ještì,
že tady nebydlí žádná zámecká paní. Mohla by
si vzpomenout na delikatesu zvanou „nadívaná
holoubata“. To nemluvím o tom, že koèky by si
mohly myslet, že to není holubník, ale koèièí
závodní jídelna.
No, to strašná noèní mùra! Až jsem se celý
zpotil. Radìji budu konèit. Mìjte se moc hezky
a nìkdy pøíštì
holub Hubert
Pozn.: autor pøíspìvku do zpravodaje je redakci
znám.

SNÌŽENKY A MACHØI
Již se stalo v Novém Sedle tradicí, že v polovinì února se pøátelé dobré
nálady a sportu konkrétnì stolního tenisu sejdou na sále novosedelské
horní hospody kde se poøádal tentokrát osmý roèník dá se øíct již
tradièního turnaje O putovní pohár "Anièka"
Vìhlas sedelského turnaje se tentokráte ponìkud pøekvapivì rozšíøil,
nebo na turnaj dorazili "machøi" a my každoroèní úèastníci tohoto spíše
pøátelského klání jsme si pøipadali jako povìstné"snìženky".....
Pøespolní borci nám ukázali krásu stolního tenisu opravdu mìrou
vrchovatou a turnaj jednoznaènì opanovali. I díky tìmto borcùm turnaj
zaznamenal rekordní úèast dvaceti devíti hráèù. Vedle již zmínìných
stolních tenistù se turnaje zúèastnila široká jak vìková tak výkonostní
škála od náctiletých nadšencù až po doaieny tohoto krásného sportu.

Rekordní byla i úèast žen a s radostí konstatuji, že alespoò tato kategorie,
která hrála soubìžnì se smíšeným turnajem i svùj ryze ženský zústává
plnì pod kontrolou sedelských žen. Hra mìla i pøes vysokou úèast rychlý
spád a cca po šesti hodinách dosáhl turnaj svého rozuzlení. A pøestože
byla daleko dùležitìjší pohoda sobotního odpoledne a možnost
popovídat si a po dlouhé dobì se potkat v tak hojném poètu... uèiním
zadost i statistice. A jak že to 21.února v Novém Sedle dopadlo....?
Turnaj žen : 1. Štefková Kateøina. 2. Kovandová Hanka st. 3. Zákoutná
Alena 4. Kovandová Hanka ml. turnaj mužù : 1. Postøedník Michal 2.
Janeèek Václav st. 3. Janeèek Václav ml. 4. Daòa Jan.
Za podporu turnaje dìkujeme obci Nové Sedlo a za organizaci o
kterou se postarali Jan a Martin Bidmonovi.

Martin Bidmon
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Preventivní program „Veselé

zoubky”
Dne 3.2.2015 probìhl v ZŠ preventivní
program dm „Veselé zoubky”. V rámci vyuèování
probíhala edukativní hodina, kdy si žáci osvojili
techniku správného èištìní chrupu a také zásady
správné péèe o chrup.

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo, okres Louny
pøíspìvková organizace
Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec
ZÁPIS
K PØEDŠKOLNÍMU
VZDÌLÁVÁNÍ
do
MŠ Nové Sedlo
Sdìlujeme rodièùm,
že zápis dìtí do mateøské školy pro školní rok 2015/2016
se bude konat v budovì ZŠ a MŠ Nové Sedlo (1. patro)
ve støedu 8. 4. 2015 v dobì od 13.00 do 16.00 hod.
Rodièùm i dìtem nabízíme v uvedeném termínu a èase v MŠ den
otevøených dveøí.
Pøi zápisu je nutné pøedložit rodný list dítìte a OP zákonného zástupce.

V Novém Sedle dne 17. 2. 2015

Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy

Pozn.: Poøadí zapsaných dìtí není pro pøijetí smìrodatné.
?
Škola v pøírodì na snìhu
Celkem 34 dìtí z MŠ a ze ZŠ v Novém Sedle strávilo týden od 16.2. do 20.2. 2015 na škole v
pøírodì v Lužických horách v Jiøetínì pod Jedlovou.
Po pøíjezdu všechny úèastníky mile pøekvapil útulný penzion Pod Jedlovou a hlavnì snìhová
pokrývka, na kterou se všichni moc tìšili. Hned odpoledne dìti vyrazily si sníh užít na vycházce
a bobované.
Podle denního režimu a plánu práce na celý týden všichni úèastníci plnili jednotlivé
povinnosti a využívali krásné prostøedí k pobytu v pøírodì. Žáci ze ZŠ se zdokonalovali v pohybu
na bìžkách v rámci výuky TV, všichni pak navštívili Jiøetín, aby si nakoupili drobné dárky na
památku. Pøípadnou únavu zahnaly dìti ve víøivce, která byla k dispozici pøímo v penzionu.
Poslední den odpoledne se konal karneval se soutìží o nejlepší masku.
Všichni odjíždìli ze školy v pøírodì spokojeni, zdrávi a plní zážitkù. K tomu urèitì pøispìla i
výborná strava, vstøícnost a ochota personálu penzionu.

M. Dvoøáková - vedoucí zájezdu
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Obìti 2. svìtové války na høbitovì v Novém Sedle
Na høbitovì v Novém Sedle jsou pochováni obìti 2. svìtové války.
Jejich totožnost, ani pøesné datum smrti bohužel neznáme.
V roce 1944 projíždìl po železnièní trati Žatec – Plzeò transport
smrti, který pøevážel váleèné zajatce. Ve stoupání poblíž Nového Sedla
pøed viaduktem byla nalezena tøi lidská tìla, vyhozená z vagonu
transportu. Tìla byla pøenesena do márnice na høbitovì v Novém Sedle,
kde ležela nìkolik dnù.
Ostatky váleèných zajatcù jsou uloženy v levé zadní èásti høbitova
(viz foto). Na betonových obrubnících byl døevìný plùtek a v oplocené
èásti stával døevìný trojhran s rudou hvìzdou, ke kterému byly pøi
pietním aktu pokládány vìnce. Pozdìji byl odstranìn. Postupem èasu se
od pietních aktù na místì uložení ostatkù váleèných zajatcù ustoupilo.
Kronikáø obce pan Antonín Nikrle, øeditel Národní školy v Novém
Sedle, ve svých poznámkách uvádí, že se jednalo o rudoarmìjce. Dle
vyjádøení nìkolika obèanù Nového Sedla však nelze s urèitostí øíci, že se
Staré a nové pohledy na naše obce
V únorovém vydání Novosedelského zpravodaje vám pøinášíme
pohled na rodinný dùm èp. 16 v Novém Sedle pøed a po rekonstrukci.
Jedná se o bývalou „hasièárnu“, nemovitost je dnes v soukromém
vlastnictví a svým upraveným okolím a kvìtinovou výzdobou patøí mezi
nejkrásnìjší domy v obci.

jednalo pouze o vojáky Rudé armády. Je možné, že ostatky patøí i
zajatcùm jiných národností.
Bohužel nemáme bližší
dùvìryhodné informace,
které by nám tuto událost
pomohly objasnit. Pamìtníci, kteøí by mohli
pomoci s objasnìním
události, bohužel zemøeli
nebo se odstìhovali. Proto
se na vás obracíme s
prosbou. Pokud si nìkdo z
vás vzpomíná, že vaši rodièe
nebo prarodièe o váleèných
zajatcích vyprávìli, pak
nám jejich vzpomínky sdìlte. Za vaši pøípadnou pomoc vám dìkujeme.

Historie
Zaniklé kostely v západoèeském regionu – 2. èást
VEJPRTY
Vejprty jsou obcí situovanou pøímo na hranicích se Saskem. Její
nìkteré èásti historickým vývojem zùstaly v Sasku, jádro mìsta je však v
Èechách. Dnes spadá do Ústeckého kraje, ale v rámci plzeòské diecéze.
Kostel postavili vejprtští evangelíci u silnice k Novému Zvolání v roce
1906 na náklady vìøících ze Saska. Slohovì patøil ke skupinì secesních
kostelù a historizujícími prvky. Není zachována jeho dokumentace. Po
odsunu nìmeckého obyvatelstva sloužil jako skladištì papíru, zboøen
byl z neznámých dùvodu mezi lety 1982 a 1984.

Miroslav Ryska
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Vážení a milí sportovní pøátelé, zimní pøestávka je za námi a jarní
èást sezony se nezadržitelnì blíží.
Sedelští fotbalisté se v zimní pøestávce poctivì pøipravovali na jarní
boje. Zimní pøíprava zaèala první týden v únoru. Zúèastnili se také
zimního turnaje na Mládí, který poøádal celek z Mìcholup. V tomto
pøípravném turnaji sehráli nìkolik kvalitních utkání, ale pøemožitele
nenašli ani v jednom z nich a turnaj s pøehledem ovládli. Poprvé v historii
našeho klubu se naši fotbalisté zúèastnili ètyødenního zimního
soustøedìní, které se konalo ve Šlovicích u Rakovníka. Tohoto
soustøedìní se zúèastnilo 10 hráèù z týmu a pod vedením Juli Holáka
alias Boži Zenkla absolvovali nìkolik kvalitních tréninkových jednotek.
V pøíštím týdnu bude zimní pøíprava vrcholit a první generálkou na jarní

èást bude zápas s Tuchoøicemi, který sehrají naši fotbalisté na umìlce v
Kadani dne 7.3. od 15h. Další pøípravný zápas sehrají proti celku Libìdic
taktéž v Kadani na umìlé trávì dne 14.3.
První mistrovské utkání jara sehrají naši fotbalisté dne 28.3. od 15h
proti celku z Blažimi. Další zápasy bude náš tým hrát 5.4. od 16:30 na
høišti Vyškova, 11.4. od 16:30 na domácím høišti proti Dobromìøicím,
19.4. od 17h na høišti Èernèic, 25.4. od 17h na domácím høišti proti celku
z Cítolib.
Chtìl bych tímto pozvat všechny vìrné fanoušky a pøátelé
dobrého fotbalu aby v jarní èásti sezony pøišli podpoøit náš tým a
vytvoøili skvìlou atmosféru.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na BØEZEN 2015
7.3.
11.3.
12.3.
12.3.
14.3.
22.3.
24.3.

16:00
8:30 a 10:30
8:30 a 10:00
19:00
17:45
15:00
19:00

25.3. 10:00 a 14:00
25.3. 19:00
26.3. 19:00

DÍVKA ROKU aneb MLÁDCI NA CHMELU
KLÁRA 3847 – PØÍLIŠ MNOHO HVÌZD
PANNA A NETVOR
DEŠTIVÉ DNY
ROSSINI : JEZERNÍ PANÍ (La donna del lago)
O MLSNÉ PRINCEZNÌ
ONDØEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
KDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ NEBO SWING, duše vzlétá,
srdce jásá, oèi záøí, nohy køepèí!
O STATEÈNÉ PRINCEZNÌ MÁNÌ
OTHELLO
PROGRES 2

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na BØEZEN 2015
Kolik mlh v bøeznu k nebi stoupá tolik bude ještì mrazù po velikonocích.
1.3. 15:00 ( 2D)
1.3. 17:30 / 3.3. 17:30
1.3. 20:00 / 4.3. 17:30
3.3. 20:00
4.3. 20:00
5.3. 20:00
6.3. 17:30 / 8.3. 15:00
10.3. 17:30 / 15.3. 15:00
18.3. 17:30 / 21.3. 15:00
6.3. 20:00 / 8.3. 20:00 / 18.3. 20:00
8.3. 17:30 / 11.3. 17:30 / 15.3. 20:00
10.3. 20:00
11.1. 20:00
13.3. 17:30 / 15.3. 17:30 / 17.3. 17:30
13.3. 20:00
17.3. 20:00
19.3. 17:30 / 20.3. 17:30
21.3. 17:30 / 28.3. 20:00
19.3. 20:00 / 20.3. 20:00 / 21.3. 20:00
22.3. 20:00 / 29.3. 17:30
27.3. 17:30 / 28.3. 15:00
28.3. 17:30 / 29.3. 15:00 / 31.3. 17:30

TUÈÒÁCI Z MADAGASKARU 2D
KOBRY A UŽOVKY
FOCUS
TEORIE VŠEHO
WHIPLASH
DIVOÈINA
ASTERIX: SÍDLIŠTÌ BOHÙ 3D
ASTERIX: SÍDLIŠTÌ BOHÙ 3D
ASTERIX: SÍDLIŠTÌ BOHÙ 3D
GHOUL 3D
AMERICKÝ SNIPER
JASMÍNINY SLZY – Film s pøívlastkem
FOTOGRAF
CHAPPIE
PADESÁT ODSTÍNÙ ŠEDI
PERNÝ DEN - Remasterovaná verze
REZISTENCE 3D
REZISTENCE 3D
VYBÍJENÁ
VYBÍJENÁ
KONEÈNÌ DOMA 3D
POPELKA

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Pranostika na mìsíc BØEZEN:

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

Kolik mlh v bøeznu k nebi stoupá
tolik bude ještì mrazù po
velikonocích.
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