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ážení spoluobèané, již tradiènì
jste opìt do svých poštovních
schránek obdrželi další vydání
Novosedelského zpravodaje, ve kterém
se Vám snažíme pøinášet nové informace o našich obcích a i nìco z
historie.
V tyto dny nám zaèínají již dlouho
oèekávané jarní slunné dny a s tím i
jarní úklid a zaèátek úprav zelenì
vèetnì sekání trávy. Již od minulého
týdne opìt zaèala obec, vždy v pondìlí,
svážet bioodpad. Od ledna letošního
roku platí nový zákon o bioodpadech,
kde obec využila možnost požádat o
dotaci na likvidaci tohoto odpadu. I
když bylo státem uvolnìno pøes jednu
miliardu Kè,
tak výše podaných
žádostí dosahuje pøes tøi miliardy Kè. V
kvìtnu bychom mìli vìdìt, jak dopadlo
pøidìlování fin. prostøedkù. V pøípadì
získání dotace by obec vybudovala
mobilní kompostárnu právì na
likvidaci veškerého bioodpadu z našich
obcí.
V souèasné dobì se vypracovává
projektová dokumentace na zasíování
stavebních pozemkù a na rekonstrukci
haly v místì bývalé pily. Myslím si, že
naší obci velmi prospìje, pokud se nám
podaøí zajistit zájemce o výstavbu
rodinných domkù.
V posledním týdnu mìsíce bøezna
došlo k pøestìhování obecního úøadu
do zrekonstruovaného objektu bývalé
fary, kde budou mít nejen zamìstnanci
úøadu, ale i všichni obèané našich obcí
lepší a kulturnìjší podmínky. Ale
vìøím, že i vìtšina obèanù ocení to, že
se podaøilo uprostøed obce zachránit
chátrající kulturní památku což urèitì
prospìje vzhledu obce.
Pøeji Vám hezké sluneèné jarní dny
a krásné prožití velikonoèních svátkù.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
vítejte na stránkách bøeznového vydání Novosedelského zpravodaje. Po roce nám opìt nastal èas
mezi zimou a táním, jsme blíž k jaru. Pøíroda nás vybízí k aktivní èinnosti a sluneèní svit nabývá na
síle. Zaèínáme se zajímat o stav šatníku, hledáme, kam jsme odložili vìci, které by se nám na jaøe
mohly hodit.
Pochopitelnì, že i letos obecní úøad zajistí údržbu veøejné zelenì a úklid a likvidaci nepoøádku.
Pøesto, že je úklid povinností obce, bude milé, když i my sami ke zlepšení jejího vzhledu pomùžeme.
Jako každý rok vás prosíme, abyste se rozhlédli po svém okolí a pomohli k hezkému vzhledu naší
obce úpravou svých nemovitostí, pozemkù, zahrádek. Nìkdy staèí opravit nebo natøít plot,
neshromaždovat kolem domu zbyteènosti, které by se „nìkdy“ mohly hodit, apod.
K tomuto tématu se vztahuje také prosba, aby všichni obyvatelé udržovali nejen svoje, ale i
veøejná prostranství v blízkosti svých nemovitostí, aby naše obec byla hezká a nemuseli jsme se za ni
stydìt. Jde pøedevším o uklízení odpadkù, které se sem tam po obci objeví a èasto leží bez povšimnutí
kolemjdoucích. Svìdèí to o našem vztahu k obecním pozemkùm, které využíváme všichni spoleènì.
Dìkujeme všem, kteøí zkrášlují nejen své pøíbytky, ale udržují i veøejná prostranství v blízkosti. Je
vás drtivá vìtšina, a vìøíme, že se nechá strhnout a i zbytek obyvatel a pøipojí se k vám.
Závìrem pøejeme všem ètenáøùm pøíjemné vplutí do jara.
Vlasta Kubelíková, redaktorka
?
OBECNÍ ÚØAD NOVÉ SEDLO SE PØESTÌHOVAL NA FARU
V èervnu 2011 jsme vás poprvé ve zpravodaji informovali o tom, že fara, kterou obecní úøad Nové
sedlo odkoupil od církve byla uvolnìna a je možné zahájit pøípravné práce na rekonstrukci vnitøních i
vnìjších prostor. Od té doby jsme pravidelnì psali o tom, jak probíhá její oprava.
Faru nechala postavit v roce 1734 Marie
Klára von Pottpusch. Fara byla pøestavìna v
letech 1912/13 a sice tak, že vchod byl
pøeložen na pøední prùèelí. Vnitøek farského
domu (fary) byl pøestavìn patronem Dr.
Hanušem Dammem. V roce 1922 padla
málem za obì požáru. V roce 1926 dal Jan
Koláø faru, která byla dosud pokryta
šindelem, zastøešit eternitovými taškami a
zøídit okapy. Jako jediný dùm v ulici má dùm
malou pøedzahrádku.
Církev však budovu neudržovala a
namísto nezbytných oprav ji dokonce pøes
kategorický nesouhlas tehdejšího starosty
zakladatelka stavby - Marie Klára von Pottpusch
obce pana Vladimíra Koøenského pronajala
k bydlení. Farní budova se ocitla v havarijním technickém stavu. Po jejím uvolnìní se stalo hlavním
cílem rekonstrukce faru opravit a vybudovat prostory pro potøeby obecního úøadu, tak aby nebyl ani
v nejmenším narušen pùvodní ráz domu. Objekt si vyžádal kompletní rekonstrukci vnitøních prostor,
fasády i bezprostøedního okolí budovy.
V bøeznu 2015 probìhla kolaudace a do nových prostor byl pøestìhován obecní úøad. Pøemístìna
sem bude také místnost historie, která se v souèasné dobì nachází v Domì s peèovatelskou službou a
tím se uvolní další prostor, který budou moci využívat senioøi pro své potøeby.
Památkový objekt, který pomalu chátral, byl zachránìn. Jedná se o krásnou stavbu, jejíž opravou
byla zachránìna jedna z dominant naší obce.

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.4. do 30.4.2015
V mìsíci dubnu oslaví
svá životní jubilea tito obèané:
Josef Hoferica - Nové Sedlo
Jaroslava Hofericová - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

fara dnes
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fara Nové Sedlo - olejomalba

pokraèování ze strany 1...
?
POŠKOZENÝ BIKEPARK
Když se na jaøe pøišli cyklisté podívat na
bikepark naskytl se jim neradostný pohled.
Jak je vidìt na pøiložených fotografiích
poškozen byl povrch bikeparku a lavièka.
Povalovaly se zde vypálené „rachejtle“.
Nevíme, komu stálo za to porazit lavièku
nebo se zde bavit zábavní pyrotechnikou.
Je nám líto, že mezi námi žijí lidé, kteøí si
neváží majetku a vìcí, jejichž vybudování
stojí s mnoho energie a práce, která pak
bohužel vyjde naprázdno.

Vážení spoluobèané,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc.
V období od 2.3. do 10.3.2015 vyvezl
nìkterý obyvatel z Nového Sedla ke
kaplièce vozík „bordelu“, tam kde se
poøádají setkání dìtí pøi pøíležitosti
pouštìní drakù èi jiných srazù, èímž
znehodnotil toto prostøedí (viz foto).
Tímto Vás žádám o pomoc, aby se nám
podaøilo zjistit tohoto primitiva, který nám
takto „zvelebuje“ okolí našich vesnic a ve
správním øízení ho náležitì „finanènì
odmìnit“.
Za informaci bude vyplacena odmìna ve
výši 500,- Kè
Vìøím, že vìtšinì obyvatel jde o to,
abychom naše okolí udržovali v èistotì.
Dìkuji.

?
OSLAVA MDŽ V DPS
Tradièní setkání u pøíležitosti svátku žen
patøí mezi pøíjemné okamžiky, kdy se v
místním DPS scházejí senioøi. Letošní rok
nepatøí mezi výjimky a v pátek 6. bøezna 2015
zavítal mezi obyvatele Domu s peèovatelskou
službou starosta obce pan Petr Sýkora s
krásnými primulkami. Po pøíjemném popovídání pan starosta popøál pøítomným ženám
k jejich svátku hlavnì zdraví a spokojenost a
pøedal jim kvìtinku symbolizující pøíchod jara.
U kávy a malého obèerstvení nezapomnìl pan
starosta ani na podnìty a pøipomínky seniorù.
Poprvé se tohoto pøíjemného setkání zúèastnily
i nové obyvatelky paní Cecílie Gazdíková a
Jana Salkaiová.

Petr Sýkora, starosta
?
SVOZOVÁ SOBOTA

?
ÚPRAVA OBJEKTU BÝVALÉ

PILY V NOVÉM SEDLE

Dne 28.3.2015 probìhla v obcích
SVOZOVÁ SOBOTA, pøi které bylo odvezeno
velké množství nepotøebného odpadu. Odpad
byl svážen zamìstnanci obce, kteøí jej dále
umisovali do celkem tøí kontejnerù, které byly
zapùjèeny od spoleènosti Marius Pedersen a.s.
a následnì vyvezeny. Dìkujeme všem obèanùm
za spolupráci pøi svozu.

Obecní úøad pokraèuje s postupnou
úpravou objektu bývalé pily v Novém
?
ZELENÁ LINKA
Sedle. Na konci mìsíce bøezna byly
Na
bezplatné
Zelené lince Ekologického
vykáceny kaštany podél cesty. Jednalo se o
poškozené stromy, které budou nahrazeny centra Most pro Krušnohoøí 800 195 342 se
dozvíte aktuální stav kvality ovzduší, a to v
jinou zelení.
pracovní dny v dobì od 06:15 do 19:30 hod.
Dispeèeøi ECM Vám ochotnì vysvìtlí aktuální
imisní situaci a zodpoví pøípadné další otázky,
týkající se oblasti životního prostøedí. Mùžete
také požádat o bezplatnou službu zasílání zpráv
o vyhlášení i odvolání smogové situace
(pøekroèení informativní, regulaèní nebo
varovné prahové hodnoty) na Vámi udanou
elektronickou adresu – pøehled stanic naleznete
zde: http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php
.Poskytujeme také ekoporadenskou a
osvìtovou èinnost.
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BLAHOPØÁNÍ
Ve ètvrtek 26. bøezna se dožila paní
Margitka Michalicová nádherných 85 let.
Za obec Nové Sedlo a starostu obce pana
Sýkoru pøišly naší milé seniorce popøát
hodnì ZDRAVÍ a ještì hodnì šastných
chvil v DPS pracovnice OÚ. Paní
Michalicová obdržela krásnou kytièku.
Tak ještì jednou : "Vše nejlepší..."

Hanka
Kovandová

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
?
VELIKONOÈNÍ TRADICE
Jednou z nejznámìjších velikonoèních
tradic je zdobení velikonoèních kraslic.
Tento zvyk souvisí se 40 denním postním
obdobím, které konèí Bílou sobotou.
Bìhem pùstu byla zakázána vajíèka, maso
a mléko. Slepice ale tuto dobu hodnì
snášejí, proto vyvstával problém, co s vejci.
Uvaøením se stávají trvanlivìjší, a aby se
dala rozlišit od èerstvých, byla z poèátku ta
uvaøená malována na èerveno. Postupnì se
zaèaly používat i další barvy a vajíèka byla
zdobena rùznými zpùsoby.

Zdobení kraslic bylo hodnì rozšíøené.
Nìkteøí si ještì vzpomínáme na nádherné
kraslice, které malovala paní Gazdíková,
ale i další ženy v naší obci. V dnešní dobì
už je zdobení kraslic spíše výjimkou.
Koncem bøezna probìhla v regionálním
muzeu K. A. Polánka v Žatci výstava
„ZDOBENÍ KRASLIC”, v rámci které
Svìtla Kubelíková z Nového Sedla zdobila
kraslice korálky.
Pštrosí vejce zdobené korálky

ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
?
Svìtový den vody
Dne 22. 3. slavíme Svìtový den vody,
dùvodem je skuteènost, že na svìtì je víc
jak miliarda lidí, kteøí trpí nedostatkem
pitné vody. Dne 20. 3. se v ZŠ a MŠ Nové
Sedlo uskuteènil Projekt o vodì. Žáci si
povídali o dùležitosti vody jako podmínce
života, o skupenství vody, kolobìhu vody v
pøírodì. Zpracovávali pracovní listy, uèili
se na interaktivní tabuli, zkoumali vodu,
poèítali spotøebu vody v domácnosti,
shlédli film Prùzraèný oceán. Vytvoøili
pìkné koláže na téma „Život v moøi“,
nakonec si zazpívali písnièky o vodì. Celý
projekt se vydaøil a žáci se se zájmem
zapojili do jednotlivých aktivit.
?
Za kulturou
Dne 12. 3. žáci ZŠ a MŠ Nové Sedlo
navštívili žateckou knihovnu, kde se
zúèastnili zajímavé besedy na téma
Velikonoce. Paní knihovnice dìti
seznámila s historií, zvyky a symboly
Velikonoc. Dìti se dozvìdìly zajímavé
informace o nadcházejících svátcích jara.
Po besedì ještì shlédly divadelní
pøedstavení pohádky Panna a netvor v
Mìstském divadle. Tento den si spoleènì
užily a odnesly si spoustu kulturních
zážitkù.

Mgr. Jitka Zamrzlová

Mgr. Jitka Zamrzlová
Vážení rodièe,
v pondìlí 13.dubna 2015 se v bazénu v
Postoloprtech uskuteèní poslední hodina
plavání vašich dìtí. Zajistili jsme pro
Vás možnost zúèastnit se této výuky
spolu s dìtmi a už jako pozorovatelé
plaveckých dovedností, fanouškové pøi
závodech nebo pøímo v bazénu spolu s
dìtmi. Pøíspìvek na dopravu èiní 50,-Kè.
Budeme se na Vás tìšit.
Vyuèující MŠ a ZŠ
?
Andersenova noc
Bivakování v Mateøské škole se i pøes
nepøízeò poèasí vyvedlo. Dìtí se tentokrát
sešlo v rekordním poètu, ale i pøesto si to
všichni naplno užili. Po pøíchodu dìtí jsme
se vydali na procházku po vesnici a
spoleènì hledali poklad, který se nakonec
ukrýval v budovì Základní školy. Dìti si
pochutnaly na buøtech, které byly peèené v
troubì, ale i pøesto velmi chutné. Shlédly
pohádky od H. Ch. Andersena - Kouzelné
køesadlo a Dìvèátko se sirkami. Po celém
nabitém programu si dìti pøipravily své
spaní, ve kterém se uvelebily a usnuly.
Budíèek byl velmi brzký, ale pøíjemný a to
proto, že všechny
maminky a babièky pro
nás pøipravily doma
peèené buchty a koláèe,
za které tímto mockrát
dìkujeme.
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
?
STARÉ A NOVÉ POHLEDY NA NAŠE OBCE

V tomto vydání Novosedelského zpravodaje vám pøinášíme pohled na rodinný dùm èp. 100 v Novém Sedle, který byl
zrekonstruován z bývalé stodoly.

Rodinný dùm po rekonstrukci

Rodinný dùm dnes

Spolek pro rozvoj Sedèic
?
Co se dìlo v lednu až bøeznu na

Sedèicích
První tøi mìsíce roku byly poklidné,
spíše nahrávající tomu zùstat doma u
kamen, ale pøesto se nám podaøilo
uskuteènit nìkolik akcí.
Jako první je tøeba zmínit naši výroèní
èlenskou schùzi Spolku pro rozvoj Sedèic,
která se konala 21.2.2015. Na programu
byly organizaèní záležitosti èinnosti
Spolku, plán aktivit na rok 2015, dohoda o
složení pøedstavenstva Spolku a zmìny v
èlenské základnì. Díky úèasti naprosté
vìtšiny èlenù Spolku byla èlenská schùze
usnášeníschopná.
Do pøedstavenstva Spolku byli novì
zvoleni paní Lada Bujdáková a pan Aleš
Dohnal, který se zároveò stal prvním
místopøedsedou. Lada a Aleš nahradili
odcházejícího Vladislava Èesneka a Josefa
Ziku. Souèastí programu schùze byly i
finanèní záležitosti a úèetní uzávìrka roku.
Nìkteøí naši èlenové ze Spolku vystoupili,
jiní se stali èleny novì a tak èlenská
základna zùstala poèetnì témìø shodná,

máme 39 èlenù.
Všichni úèastníci schùze diskutovali o
akcích, které jsme uskuteènili, co se nám
povedlo a co urèitì bychom si letos rádi
zopakovali. Také jsme otevøeli otázku
náplnì tvùrèích dílen pro dìti, které se
konaly po celý rok a dohodli jsme se na
aktualizovaném obsahu a názvu.....novì se
tedy ve 14 denních intervalech konají
Zábavná odpoledne pro dìti.
Po vyèerpání programu a ukonèení
oficiální èásti èlenské schùze jsme
spoleènì posedìli, popovídali a pobavili
se.
Jak již bylo napsáno výše, i v tomto
roce pokraèovaly tvùrèí dílny pro dìti, a to
jako Zábavná odpoledne pro dìti. Konají
se každých 14 dní a náplní je, jak vyplývá i
z názvu, zábava, tvoøení, sportování a
pouèení. V lednu se dokonce jednou
podaøilo i jít stavìt snìhuláky, i když
vzhledem ke snìhové nabídce to byli spíše
minisnìhuláci. Dìti také stavìly domeèky
pro ježky, pøipravovaly pøáníèka pro
maminky, babièky i tety k Mezinárodnímu

dni žen, nachystaly Morénu jako symbol
zimy a naopak zaèaly pøipravovat svátky
jara, tedy ozdoby a vajíèka na Velikonoce.
V bøeznu se již "tradiènì" konalo posezení
u pøíležitosti Mezinárodního dne žen. V
Kulturáèku Jednota všechny ženy dostaly
pøáníèka pøipravená dìtmi a strávili jsme
spoleènì pøíjemný èas. Jako završení se v
nedìli konal dámský turnaj v petanque,
který otevøel novou hrací sezónu.
Høející jarní sluníèko nás již zaèalo lákat
ven a tak jsme nastìhovali uložené lavièky
zpìt ke spolkovému ohništi a pomyslnì
naše venkovní posezení otevøeli na první
jarní den v sobotu 21.3. Abychom
potvrdili, že zimu už u nás ve vesnici
nechceme, tak jsme prùvodem pøes celou
ves a za doprovodu bubnù, poklièek s
vaøeèkami a jiných rytmických nástrojù
vynesli ven Morénu jako symbol zimy a
hodili ji do Liboce. No a byl èas na prvního
jarního buøta......
Mnoho radosti a jarní svìžesti pøeje
všem ètenáøùm

Za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová
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HISTORIE
?
Zaniklé kostely v západoèeském regionu – 3. èást

LOUÈNÁ
Kostel obrácení sv. Pavla
Louèná je obec pøímo na hranici s Nìmeckem. Urbanisticky
je to souèást Oberwiesenthalu a Unterwiesenthalu, ale hranice
jej dìlí pøíslušností do dvou státù. Louèná má nadmoøskou
výšku témìø 900 metrù a je jednou z nejvýše položených obcí
na Chomutovsku. Byla založena již ve 14 století, ale po
husitských válkách byla dlouho pustá. Souèástí Èeského
království se stala Louèná v roce 1525. Hlavním podnìtem,
opìtovného osídlení koncem 15. století bylo hornictví. Roku
1601 se stává Louèná královským horním mìstem, ale
následná tøicetiletá válka zpùsobila naprostý úpadek. Teprve
18. století zde obnovilo bohatší život a pøivedlo prùmysl, napø.
Heroldovu továrnu na stuhy, sladovnu èi pekárnu. V roce 1930
v ní žilo 355 obyvatel, v roce 1991 už jen 14. Èeské
obyvatelstvo nahrazují pøíslušníci vietnamské komunity.
Prostý barokní kostel Obrácení sv. Pavla, postavený
uprostøed obce v roce 1937, v roce 1802 obohatila nová vìž.
Kostel byl jednolodní, s trojboce uzavøeným presbytáøem a
vìží v západním prùèelí. O demolici kostela požádal sám farní
úøad ve Vejprtech v roce 1977. Památkový ústav však
nesouhlasil a vyhlásil, že kostel není zásadnì staticky narušen,
a do doby opravy doporuèil kostel oplotit a dát výstražné
tabule. Po dvou letech ale kapituloval, nechal odvézt mobiliáø
do svých depozitáøù a zrušil památkovou ochranu. K vlastní
likvidaci kostela došlo v roce 1981.

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí fotbalový fanoušci. Jarní
èást sezóny se rozjela a naši fotbalisté mají
za sebou již dvì kola.
V prvním kole jara pøivítali na svém
høišti druhý celek soutìže, tým z Blažimi.
Èekal se tuhý souboj dvou nejlepších týmu
dosavadního prùbìhu roèníku. Na podzim
naši fotbalisté dostali od Blažimských
krutou lekci, když na jejich høišti prohráli
5:0, a tak chtìli tento potupný výsledek
odèinit. Od zaèátku zápasu se hrál
vyrovnaný fotbal s mnoha šancemi na
obou stranách. Ale brankáøi odolávali a tak
se šlo v poloèase do kabin za
nerozhodného stavu. Druhá pùle již
pøinesla trochu více vyložených šancí ale
jak na domácí, tak na hostující stranì
brankáøi odolávali. Zlomovým bodem
utkání bylo vylouèení hostujícího
útoèníka, který udeøil domácího obránce
úmyslnì hlavou do oblièeje a vidìl
èervenou kartu. Domácí tak mìli výhodu
pøesilovky. Tu však nevyužili. Po sporném

zákroku uvidìl druhou žlutou kartu
domácí obránce Hon a síly na høišti se
srovnaly. Domácí to však nepoložilo a
mìli více ze hry. V 80. minutì se dostal k
míèi domácí Kroupa, nechtìnì ho pøihrál
pøed bránu, kde ho hostující hráè
nepochopitelnì ztratil a pro domácího
Jarolíma už bylo jen rutinou dovézt balon
do odkryté branky a k radosti všech 120
divákù otevøít skóre zápasu. Domácí s
vypìtím všech sil tento hubený výsledek
udrželi a mohli tak slavit první výhru na
jaøe a upevnit si tak vedoucí pøíèku v
soutìži.
V druhém zápase jarní èásti zajíždìli
naši hoši na høištì Vyškova. Hrací plocha
byla však nevyhovující a tak se zápas
pøesunul na høištì v Blažimi, na které
nemají naši fotbalisté dobré vzpomínky.
Obavy se naplnily. Hned po rozehrávce
inkasovali naši fotbalisté poprvé. Za
dalších pìt minut už ale bylo srovnáno,
když se trefil zatím jediný jarní støelec

Jarolím. To bylo však od sedelských
všechno. Zdálo se, že fotbalový um z
minulého utkání nechali v Novém Sedle a
na Vyškov byli úplnì vyšumìlí. Do konce
poloèasu domácí už vedli o 2 branky a do
kabin se šlo za stavu 3:1. Na zaèátku
druhého poloèasu pøidali domácí
fotbalisté ještì jednu pojistku a myšlenka
na lepší výsledek sedelských fotbalistù
byla ta tam. Domácí pøidali ještì 3 góly a
rozstøíleli vedoucí tým okresního pøeboru
7:1.
Další jarní kola se hrají 11.4. od 16:30
na domácím høišti proti Dobromìøicím,
18.4. od 17h na høišti Èernèic, 25.4. od 17h
na domácím høišti proti celku z Cítolib.
Chtìl bych tímto podìkovat všem
fanouškùm za skvìlou podporu a
pozvat je na další zápasy soutìže.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na DUBEN 2015
2.4.
7.4.
9.4.
15.4.
15.4.
18.4.

8:30 a 10:00
19:00
19:00
10:00 a 14:00
19:00
18:00

KØEMÍLEK A VOCHOMÙRKA
GWYN ASHTON TRIO
POSTAVEN (I) Í MIMO HRU - ZOLTÁN EGRESSY
KOUZELNÉ KØESADLO – DIVADLO POHÁDKA
FLERET
IV.KONCERT K PØIVÍTÁNÍ JARA
aneb NÌKDO TO RÁD HORKÉ HARMONY BAND
a PRIME TIME VOICE
strana 5
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MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - kompletní program na DUBEN 2015
19.4.
21.4.
23.4.
24.4.
25.4.

15:00
19:00
9:00
8:30
18:15

30.4.

PRASÁTKO PIGY A PRÙŠVIH S MAPOU
BYT NA INZERÁT – MARC CAMOLETTI
JAN HUS – Muèedník nebo zbyteèná obì ?
HUDEBNÍ PØEDNÁŠKA
P. Mascagni / R. Leoncavallo :
SEDLÁK KAVALÍR / KOMEDIANTI
(Cavalleria rusticana / Pagliacci )
ÈARODÌJNICKÝ REJ NA K-500

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - kompletní program na DUBEN 2015
1.4.
5.4.
1.4.
2.4.
5.4.
3.4.
5.4.
8.4.
8.4.
10.4.
22.4.
10.4.
11.4.

17:30 / 2.4. 17:30 / 4.4. 15:00
15:00 / 14.4. 17:30 2D/ 24.4. 17:30 2D
20:00 / 17.4. 20:00 / 19.4. 20:00
20:00 / 3.4. 20:00 / 4.4. 20:00
17:30 / 14.4. 20:00 /
17:30 /4.4. 17:30 /11.4. 15:00 /17.4. 17:30
20:00
17:30 /12.4. 15:00 /26.4. 15:00 /28.4. 17:30
20:00
17:30 /11.4. 20:00
20:00 / 23.4. 20:00
20:00
17:30 / 22.4. 17:30 / 23.4. 17:30

12.4.
12.4.
17.4.

17:30
20:00
20:00

24.4.
20:00
26.4.
17:30
26.4. a 28.4. 20:00
28.4.
20:00
29.4.

20:00

KONEÈNÌ DOMA 2D a 3D
KONEÈNÌ DOMA 2D a 3D
VZKØÍŠENÍ DÉMONA
RYCHLE A ZBÌSILE 7
RYCHLE A ZBÌSILE 7
POPELKA
CESTA NADÌJE
OVEÈKA SHAUN VE FILMU
SUBMARINO – Film s pøívlastkem
ÈAROVNÝ LES
ÈAROVNÝ LES
MÌSTO 44
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA
SUCHU 2D
KOBRY A UŽOVKY
DRUHÝ BÁJEÈNÝ HOTEL MARIGOLD
Z TEMNOTY - distributor film zrušil pro
distribuci v kinech.
NOÈNÍ BÌŽEC
VYBÍJENÁ - Zmìna v programu !!!
KRÁLOVA ZAHRADNICE
POØÁD JSEM TO JÁ - distributor
premiéru posunul na Kvìten
HOLUB SEDÌL NA VÌTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTÌ
více na: www.divadlozatec.cz

Pranostika na mìsíc
DUBEN:
Teplé deštì v dubnu,
teplé dny v øíjnu.

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
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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