Novosedelský
prosinec 2015
zpravodaj
èíslo 12 roèník V.

V

ážení spoluobèané, opìt
máte pøed sebou další
vydání Novosedelského
zpravodaje, ve kterém se Vám
snažíme pøinášet zprávy o dìní a
událostech v našich obcích, které se
uskuteènily nebo které se pøipravují. Pøi psaní tohoto èlánku si
uvìdomuji, jak ten èas rychle utíká,
kdy nám konèí pátý roèník. Myslím
si, že vìtšina našich obèanù si již
zvykla na náš zpravodaj a pokaždé
se tìší na další vydání.
Teï bych mohl vypsat vše, co se
nám podaøilo èi nepodaøilo v roce
2015, ale to by byl jen popis rùzných
akcí. Urèitì bude lepší, když si každý
sám udìlá obrázek o tom, co se
podaøilo ménì èi více, co se mohlo èi
nemohlo udìlat, co by se mohlo v
roce 2016 udìlat lépe èi jinak. Proto
bychom uvítali Vaše rùzné nápady
nebo námìty co by se Vám líbilo, co
by bylo vhodné vylepšit nebo dìlat
jinak. Nebo nám to sdìlit na
zasedání zastupitelstva èi pøijít za
mnou nebo nìkterým zastupitelem,
od toho tu pøeci jsme, proto jste nás
zvolili.
I na rok 2016 máme naplánovanou øadu akcí jak kulturních
tak i investièních. Je požádáno o
nìkolik finanèních dotací a vìøíme,
že se nám podaøí nìkteré získat a
budeme moci naplánované akce
realizovat.
Vážení spoluobèané, chtìl bych
Vám podìkovat za Vaší podporu a
trpìlivost v uplynulém roce. Vìøím,
že i v tomto novém roce nám
zachováte svojí pøízeò a podporu.
Chtìl bych touto cestou podìkovat
všem zastupitelùm a zamìstnancùm
obecního úøadu za jejich práci v
uplynulém roce.
Na závìr mi dovolte Vám popøát
vše nejlepší, štìstí, zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspìchù v
roce 2016.
Petr Sýkora, starosta

Vážení ètenáøi, dostává se k vám dvanácté a zároveò poslední èíslo
zpravodaje v roce 2015, jehož prostøednictvím vás informujeme o životì v
našich obcích. A protože mìsíc prosinec je pøedevším mìsícem adventním a
vánoèním, bude se vìtšina èlánkù vìnovat právì tomuto tématu.
Dìti ze Základní a Mateøské školy v Novém Sedle si pøipravily pod vedením
pedagogického sboru na adventní období nìkolik akcí plných zážitkù a dojmù.
Bližší informace o všech vystoupeních najdete na stránkách našeho
prosincového Novosedelského zpravodaje. Na tomto místì bych ale chtìla
podìkovat všem, kteøí každý rok pro nás s dìtmi pøipravují vánoèní pásma. Nelze
než obdivovat rozsah práce s dìtmi od nacvièení celého programu (divadlo,
koledy, básnièky tanec, zpìv), až po odvahu, trpìlivost a duchapøítomnost
uèitelek i vychovatele bìhem pøedstavení, které bylo urèitì pro všechny dìti a
jejich rodièe velkým zážitkem. Za úsilí a trpìlivost s našimi malými školáky i
„školáèky“ jim patøí velký dík.
Do roku 2016 vám pøeji, aby lidé kolem vás byli zdraví, byli na sebe slušní,
povídali si spolu, aby vyslechli jeden druhého a dokázali si podat pomocnou
ruku.
Vlasta Kubelíková

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
Upozoròujeme obèany, že od
zaèátku roku 2016 se v obci Nové
Sedlo mìní sbìrné místo na ukládání
barevných pytlù na tøídìný odpad.
Dosud byly pytle ukládány ve dvoøe
bývalého obecního úøadu, od mìsíce
ledna mohou obèané pytle ukládat do

modrého, vyznaèeného kontejneru
na dvùr bývalé pily v ulici Hlavní v
Novém Sedle. Barevné pytle na
plasty z domácnosti a nápojové
kartony jsou zdarma vydávány na
obecním úøadu.

Vývoz nádob na komunální odpad na pøelomu rokù 2015/2016
probìhne 12. ledna 2016 - dále pak již každý sudý týden.
?
Jaké opravy musí platit nájemník?
Povinnost nájemce úèastnit se na opravách a údržbì pronajatého bytu øeší
obèanský zákoník pouze obecným ustanovením. V tom nájemci ukládá
povinnost udržovat pronajatý byt ve stavu zpùsobilém užívání a provádìt (i
hradit) pouze bìžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.
Naøízení vlády, které provádìlo starý obèanský zákoník, pøestalo po roce
2014 platit a s ním v podstatì zmizelo podrobnìjší vymezení pojmù „drobné
opravy” a „bìžná údržba” i pøijatelných nákladù na nì. Rozsah úèasti
nájemce na opravách a údržbì bytu tak zùstává pouze na dohodì smluvních
stran. Tuto situaci, která by mohla vést ke sporùm mezi nájemcem a
pronajímatelem má od 1. ledna 2016 zmìnit nedávno schválené naøízení
vlády, který zrušený pøedpis nahrazuje.

§5
Drobné opravy podle výše nákladù
Podle výše nákladù se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho
vybavení a výmìny jednotlivých pøedmìtù nebo jejich souèástí, které nejsou
uvedeny v §4 (opravy jednotlivých vrchních èástí podlah, výmìny prahù a lišt,
opravy jednotlivých èástí dveøí a jejich souèástí, kování a klik, rolet a žaluzií,
výmìny el. koncových zaøízení a rozvodových zaøízení, zejména vypínaèù,
zásuvek, jistièù...), jestliže náklad na jednu opravu nepøesáhne èástku 1 000,- Kè.
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Provádíli-li se na téže vìci nìkolik oprav, které spolu souvisejí a èasovì na sebe
navazují, je rozhodující souèet nákladù na související opravy. Náklady na
dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladù na tuto opravu
nezapoèítávají a hradí je nájemce.
§6
Roèní limit nákladù
(1) Pøesáhneli souèet nákladù za drobné opravy uvedené v §4 a 5 v
kalendáøním roce èástku rovnající se 100,- Kè/m2 podlahové plochy bytu, další
opravy v daném kalendáøním roce se nepovažují za drobné opravy.
(2) Podlahovou plochu bytu se pro úèely tohoto naøízení rozumí souèet
podlahových ploch bytu a všech prostor, které jsou s bytem užívány, a to i mimo
byt, pokud jsou užívány výhradnì nájemcem bytu, podlahová plocha sklepù,
které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkonù, lodžií a teras se zapoèítává
pouze jednou polovinu.

V období
od 1.1. 2015 do 31.12.2015
nás opustili:

Rudolf Spodniak - 84 let
Pavlína Švihlíková - 85 let
Miloslav Urban - 67 let
Vlasta Bártová - 83 let
Milan Ïuraèka - 65 let
Libuše Sivoková - 57 let
Josef Fárka - 63 let
Eva Bìlohubá - 78 let

Zdroj: výtažek z USNESENÍ VLÁDY ÈR ze dne 26. øíjna 2016 è. 853 o naøízení
vlády o vymezení pojmù bìžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Kultura
?
Rozsvícení vánoèního stromu

?
Mikulášská

Strom na zahradì školního areálu v Novém Sedle se 4.
prosince naveèer rozzáøil sváteèními svìtýlky. Poèasí sice
vánoèní èas nepøipomínalo, pøesto si obyvatelé pøišli
poslechnout pásmo písnièek, øíkanek a koled v podání tìch
nejmenších - dìtí z mateøské a základní školy. U vánoèního
stromu najdete nový betlém, který pro obec zhotovili
odsouzení z Vìznice Nové Sedlo.

nadílka

Tak jako každý rok probìhla i letos v Novém Sedle
Mikulášská nadílka. Pøišel svatý Mikuláš, doprovodili ho
andìlé a nezapomnìl ani na èerta. Dìti dávaly opravdu
dobrý pozor a ty, které sebraly odvahu, byly za krásnou
písnièku nebo básnièku
také odmìnìny. Mikuláš
všem pøipomnìl, aby
nezlobily rodièe, poslouchaly je a byly hodné.
Dìti se výbornì bavily a
èert nakonec žádné
zlobivé dítì do pekla
neodnesl. Celá akce byla
velmi vydaøená a èert s
Mikulášem a andìly
oceòují odvahu všech
malých i vìtších dìtí.
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?
Vánoèní besídka dìtí ze

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Na pondìlí 14. prosince byla
naplánována vánoèní besídka
dìtí z místní školy a školky.
Vánoce se sice kvapem blížily,
ale pøedvánoèní shon a stres
naplno na nikoho nedolehl, a tak
se v pohodì a klidu sešlo poèetné
obecenstvo rodièù, prarodièù,
kamarádù i ostatních pøíbuzných
a známých.
Dìti byly ne-

doèkavé, aby mohly všem svým
blízkým ukázat, co se ve škole a
školce nauèily. Pøítomným
potom pøedvedly pásmo vánoèních øíkánek, básní, koled,
taneèní vystoupení a dramatizaci
pohádky O dvanácti mìsíèkách.
Besídka byla pìkná, rodièe i
ostatní návštìvníci dlouho
tleskali a všichni se shodli na
tom, že dìti podaly jedineèný
výkon.

?
Advent v DPS - 11.12.2015

Jako každý rok v adventním èase navštívily Dùm
s peèovatelskou službou v Novém Sedle dìti z
místní Základní školy. S paní uèitelkou Mgr.
Zamrzlovou a vychovatelem Bc. Matisem pøipravily pro obyvatele DPS pásmo, které jim pøipomnìlo, že se blíží Vánoce.
Jako vánoèní nadílku, by s mírným pøedstihem, dìti seniorùm svým zpìvem a recitací nadìlily mnoho radosti a pøinesly
do spoleèenské místnosti skvìlou pøedvánoèní náladu. Vystoupení se všem pøítomným velmi líbilo. Jsou dárky, které se
nedají koupit a toto byl právì jeden z nich.

Vlasta Kubelíková, redaktorka

?
Adventní koncert v Novém Sedle

Vítanou pøíležitostí k zastavení v pøedvánoèním shonu
byl tradièní adventní koncert, který se konal ve støedu 16.
prosince v kostele Sv. Václava a Nejsvìtìjší Trojice v
Novém Sedle. Zaznìly krásné vánoèní koledy v podání
pìveckého sboru Camerata ze Základní umìlecké školy
Žatec. Na závìr koncertu pøišly spoleènì se svými
uèitelkami zazpívat pro radost a dobrou náladu všem

pøítomným „novosedelské“ dìti. Spoleènými silami s
pìveckým sborem Camerata vykouzlily jedineènou
atmosféru, vnímanou s povdìkem a dojetím nejen
rodinnými pøíslušníky, ale i ostatními diváky. Bohužel se
sešlo pomìrnì málo posluchaèù, ale celému koncertu to na
atmosféøe neubralo. Koncert, pojatý v duchu Adventu a
nadcházejících Vánoc, pøinesl posluchaèùm krásný
hudební zážitek a pøíjemnou vánoèní atmosféru.
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?
Prodejní výstavka keramiky v kostele

TROJBOJ

Již potøetí probìhla u pøíležitosti adventního koncertu v
kostele Svatého Václava v Novém Sedle jako pøedvánoèní
prodejní výstavka keramiky. Zájemci si na ní mohli nejen
prohlédnout, ale i zakoupit keramické výrobky, vyrobené v
keramickém kroužku v Novém Sedle.

23. ledna 2016
od 15.00 hodin v „HORNÍ HOSPÙDCE”
PIŠKVORKY

KOSTKY

LODÌ

OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO!!!
V pøípadì zájmu o úèast se hlaste u pí Zdeòky
Koutové v HORNÍ HOSPÙDCE v Novém Sedle.
ZÁPISNÉ - 50,- Kè
Vlasta Kubelíková, redaktorka
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ZŠ A MŠ NOVÉ SEDLO
?
Vánoèní oslavy v ZŠ a MŠ Nové Sedlo

Oslavy spojené s vánoèními svátky probíhaly letos na
nìkolika místech a nìkolika zpùsoby.
Již 4. prosince pøišly dìti z MŠ a žáci ze ZŠ spolu se
svými uèitelkami zazpívat koledy v rámci rozsvícení
vánoèního stromu obce na zahradì školního areálu.
V pátek 11. prosince potìšili žáci ze ZŠ v doprovodu tø.
uèitelky Mgr. J. Zamrzlové a vychovatele ŠD
Bc. P.
Matise klienty novosedelského Domova s peèovatelskou
službou zpìvem tradièních èeských koled za kytarového
doprovodu.
V pondìlí 14. prosince se konala tradièní vánoèní
besídka pro rodièe a pøátele školy v prostorách spoleèenské
místnosti nad pohostinstvím. Dìti z MŠ a žáci ze ZŠ
pøedvedli pásmo vánoèních øíkánek, básní, koled , taneèní
vystoupení a dramatizaci pohádky O dvanácti mìsíèkách.
Všem se vystoupení povedlo a potìšilo tak poèetné
obecenstvo rodièù, prarodièù, kamarádù a bývalých žákù

školy.
Hned za dva dny, ve støedu 16. prosince, se konal koncert
žateckého sboru Camerata pøi ZUŠ v kostele Sv.Václava v
Novém Sedle. Také zde pøispìly dìti k vánoèní atmosféøe,
když se na závìr koncertu pøipojily svým zpìvem koled.
Poslední akce probìhla již ve škole poslední vyuèovací
den, v úterý 22. prosince. Všichni jsme si zpøíjemnili pobyt
ve škole malým posezením a obèerstvením jak dìtí v MŠ tak
žákù v ZŠ. Dìti se vzájemnì obdarovaly malými dárky. Poté
v 10 hodin všichni obklopili vánoèní stromek, pod kterým
již èekaly vánoèní dárky pro všechny. Nadìlil a pøinesl je
Ježíšek, nìkteré z nich s pøispìním financí školy a nìkteré s
pøispìním sponzorù – p. Èecha, rodièù Kopeckých, Žáèkù,
Kubelíkových, Brhelových, Blažkù, Budjaèových. Ti se
podíleli hlavnì na dárcích - pomùckách pro dìti v MŠ.
Všem jmenovaným velice dìkujeme, pøejeme mnoho
zdraví a pohody v novém roce 2016 a tìšíme se na další
spolupráci.

Rozsvícení vánoèního stromu

Žáci ZŠ v DPS Nové Sedlo

Vánoèní koncert v kostele Sv.Václava

Vánoèní besídka pro rodièe

Vánoèní posezení v ZŠ

Vánoèní mlsání v MŠ
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Dárky a dáreèky pod školním vánoèním stromeèkem

Mgr. M. Dvoøáková, uèitelka ZŠ

Pøíspìvky do Novosedelského zpravodaje
?
Ze života vìznice – návštìva z Bavorska

Na tøídenní návštìvu Vìznice Nové Sedlo pøijeli
koncem záøí zástupci z bavorské vìznice v Kaisheimu.
První den následovala prohlídka vìznice, kde si hosté
prohlédli ubytovny odsouzených, služebny pøíslušníkù, ale
i výrobní zónu a pracovištì odsouzených ve vìznici. Potom
následovala návštìva obce Nové Sedlo s pøijetím u starosty
Petra Sýkory a prohlídka objektu obecního úøadu, na jehož
rekonstrukci se podíleli významnì i naši vìzni. Starosta
hosty seznámil s historií obce a provedl je kostelem sv.
Václava.
Druhý den odjela delegace do Vìznice Horní Slavkov,
kde byla hostùm umožnìna prohlídka objektu pro
doživotnì odsouzené vìznì, vèetnì pøilehlých ubytoven a
výrobní zóny. V prùbìhu odpoledne na zpáteèní cestì
absolvovali bavorští kolegové pìší procházku po
Karlových Varech.
Poslední den si hosté prohlédli zámek Èervený Hrádek
v Jirkovì. Po návratu do Vìznice Nové Sedlo po spoleèném
obìdì se zástupci obou vìznic rozlouèili.
Návštìva byla zamìøena na rozdílnost systému ve

Vážení.
Po mnoha letech jsem mìl pøed
Vánocemi opìt nutkání sednout a
napsat vánoèní dopis, dát jej veèer za
okno a èekat, že do rána tajemnì zmizí.
Na rozdíl od dìtských let však nemìl
být urèen Ježíškovi a jeho obsahem
nemìl být seznam vytoužených dárkù.
Mìl být omluvou a jeho adresátem
mìl být Dìda Mráz. Kajícnì doznávám
- nikdy jsme na toho starého pána doma
nevìøili, ba ani jsme ho nebrali na
vìdomí. Navzdory pionýrskému
popìvku "Dìduška Moroz jolku nám
priòos" k nám do pokoje, kam se po
celý Štìdrý den nesmìlo, pøilétali
andìlíèkové a nepøinášeli žádnou
jolku, ale poctivý èeský stromeèek od
Ježíška, hromadu dárkù (možná, že ve
skuteènosti ani nebyla tak veliká jak se
tehdy dìtským oèím zdála) a stavìli
poctivý vánoèní Betlém.

vìzeòství, na zacházení s doživotnì odsouzenými ve
Vìznici Horní Slavkov, na rozdíly mezi jednotlivými
vìznicemi, i v oblasti zamìstnávání vìzòù. Dalším cílem
bylo domluvit pokraèující vzájemnou spolupráci s
tematickým zamìøením mezi obìma vìznicemi na rok
2016.

Když se pak po letech takhle mìsíc
pøed Vánocemi zvonilo na èeských a
moravských ulicích klíèi, vìøil jsem, že
je tím odzvonìnìno i Dìduškovi.
Omyl. Snad hned ty první Vánoce na
mne zaèal vykukovat znovu z pohlednic, reklamních letákù, výkladních skøíní, ba i z televizního
vysílání pro nejmenší. A rok co rok víc
a víc a ve stále rozliènìjších podobách.
Jenom, aby se pøizpùsobil nové
spoleèenské situaci a vypadal svìtáètìji, si zmìnil vizitku. Stejnì jako
Romana Hourová od nás z práce se teï
píše Romy Howre, a už nejezdí ve staré
Škodovce ale v zánovním Renaultu,
Dìduška Moroz už také není Dìduška.
Vypadá sice stále stejnì - dobrácký,
bìlovousý staøík v èerveném kožíšku a
èapce, na rukách palèáky, na nohou
válenky, pytel s dárky pøes rameno. V
drtivé vìtšinì si však øíká Santa Claus.
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František Houdek - tiskový mluvèí vìznice

Ale už jsem ho také vidìl v jedné
americké grotesce, kde mu v èeském
dabingu øíkali Ježíšku(!).
A nedávno mne vytoèil jeden veliký
obchodní dùm neboli supermarket, jak
se teï hezky èesky øíká. Rozesílal
vánoèní nabídkový katalog a ten byl
Dìduškù plný. V nejrùznìjších velikostech a provedeních. Ze sádry, z
plyše i z porcelánu, na šálcích i na
dózièkách, na bonbónech i na perníku.
Po nìjakém Ježíškovi a andìlíècích ani
stopy. Dokonce i na adventním(!)
kalendáøi se radostnì šklebil Dìda
Mráz a rozdával dárky hodným dìtem.
Samozøejmì, že nevystupoval pod
svým pùvodním jménem, buï byl
oznaèován jako Santa Klaus, anebo
poèeštìnì jako Mikuláš, ale já ho stejnì
hned poznal. Až tu náhle na samém
konci katalogu jsem zahlédl v trojici
èokoládových figurek jinou povìdo-
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mou tváø - dùstojný kmet, zlatý ornát,
mitra, berla. Spolu s ním èert... Ovšem
jako tøetí, místo andìla, Dìduška s
pytlem.
A korunu tomu nasadilo pojmenování. Dìda Mráz je vydáván za
Mikuláše, èert zùstal naštìstí poøád
èert a pravému svatému Mikuláši zde
øíkají stroze a anonymnì biskup.
Oškubali ho o všecko. Nemá svatost,
nemá jméno,baani ten pytel s dárky.
Proto mne napadlo, že napíši ne do
nebe, ale nìkam na severní pól a
Dìdovi Mrázovi se omluvím. Za to, že
jsem celý svùj život pochyboval o jeho
existenci, zatímco teï vidím, že je
vìèný, nesmrtelný a vše-mocný. Že se
mu, samojedinému podaøilo
definitivnì zvítìzit nad Mikulášem,
Ježíškem a všemi andìlskými kùry. A
vlastnì i nad Vánocemi. Protože ty
jeho mají spoleèného s adventem a
Štìdrým dnem spoleèného pramálo a s
Božím hodem a dalšími sváteèními
dny až do Hromnic(2.únor) nemají
spoleèného už vùbec nic.
Ty jeho Mrázovy Vánoce totiž
zaèínají nìkdy zaèátkem øíjna.
(TESCO) Sotva zmizí z prodejních
pultù a výloh školní potøeby, sešity
pastelky a pravítka, hned tam vtrhne

neviditelná ruka trhu a viditelné ruce
aranžérù, aby nás pøipravily na ony
Mrázovy Vánoce. Nìkdy v polovinì
øíjne se instaluje výzdoba v podobì
hvìzdièek, vloèek a do podzimního
padajícího listí øvou z tlampaèù
zpívánky, že kdosi sní o Vánocích
bílých a že Vánoce, Vánoce pøicházejí.
Všude v obchodech plno umìlých stromeèkù, støíbrných a zlatých øetìzù,
koulièek a vánoèních balících papírù.
Vypuká nákupní horeèka, tak že by
Dìda Mráz, a už pod jakýmkoli
jménem udìlal nejlépe, kdyby v zájmu
totální vyèerpanosti lidí a penìženek
pøišel nìkdy koncem listopadu. Tøetí
adventní nedìli už pak mají nakupující
a prodavaèi vánoc plné zuby. Takže
ještì nìjak pøeèkat ty tøi dny volna,
vydechnout po tom honu a zmatku
koneènì se v klidu poøádnì "najíst" a
hned po sv. Štìpánu veškerá sváteèní
výzdoba konèí a u po-pelnic se ještì
pøed koncem roku hromadí kostøièky
opadaných stromkù.
A tak mne napadlo: pojïme se
sjednotit my, co nám Dìda Mráz leze
na nervy, že po "sametové revoluci"
(nebo co to bylo) nerestituoval Vánoce
Ježíšek ale on v pøevleku za Santa
Clause. Udìlal z nich superjarmark a

posunul je témìø o ètvrt roku dopøedu!
Pojïme se dohodnout na takovém
malém spiknutí. Budeme dìlat
všechno proto, aby ta propagace
Mrázových Vánoc byla co nejkøiklavìjší, nejprotivnìjší a nejvtíravìjší, aby zaèala èím døíve, tím
lépe. Zaènìme blbnout tøeba hned po
prázdninách, aby se nakupovalo
ostošest co hrdlo i kapsa staèí. A nìkdy
s prvními mrazíky uspoøádejme
slavnostní pøíjezd tohoto starce v
rudém kožichu a naplòme jeho
pøedstavu Vánoc. Pak se ulice i
obchody zaruèenì vylidní, lidská
hektiènost se unavenì zhroutí a k nám
mùže v klidu a míru pøijít v pravý èas a
v pravé atmosféøe advent.
Mùžeme se beze spìchu soustøeïovat na oslavu dne, kdy se svìtu
narodila láska, vyndavat z krabice
Betlém, ofukovat s figurek prach, leštit
jablka na vánoèní stùl. Pak už bude
staèit zavøít dveøe pokoje, kam se celý
Štìdrý den nesmí, a èekat že tam veèer
najdeme rozzáøený stromeèek a pod
ním nìco od Ježíška. A pøed námi
budou celé a dlouhé nejkrásnìjší
svátky v roce.
Miroslav Ryska

?
Vážení. Být prezidentem ÈR, svobody. Vše má v rukou osud a novì stokrát hajzlem, a hajzl zùstane

vypadal by mùj novoroèní
projev asi takto:
Vážení spoluobèané, dámy a
pánové, drazí Vietnamci, Èíòané,
Rusové, Ukrajinci, Romové, Slováci,
Moravané a Èeši. Možná se tomu
budete divit, ale právì jsme vstoupili
do dalšího roku. Za uplynulé roky lidé
jasnì dokázali, že jeho nejvìtší
koníèky jsou rozmnožovaní, potrava,
alkohol, intriky, války a oslavy vítìzství všeho druhu. Pravda má menší
váhu než lež, dobro má menší váhu než
zlo, dobøí a pravdomluvní lidé pak proti
lidem zlým a lživým nemají vìtšinou
žádnou šanci. Chytrost je holka na
prodej, omezenost pak vìèná hrozba

pøicházející na tento svìt mohou jen
zvìdavì pøihlížet, jakou roli jim tento
všemocný principál pøidìlí. Jak tìžce
se probíjí životem èlovìk dobrý,
pravdomluvný a svobodnomyslný, jak
hravì se zde zabydlí èlovìk zlý, lživý a
omezený. A pøesto se mezi námi
pohybují snílci, které bych pøirovnal k
bìžcùm nesoucí pochodnì ideálù, z
nichž mnozí v tomto ohni pøišli a
pøijdou o život. Naskýtá se chytrá
otázka: proè tedy lidé dobøí, pravdomluvní a svobodnomyslní jednoduše nepøejdou na stranu prosperity tedy k lidem zlým, lživým a omezeným.(?) Odpovìï je prostá a
jednoduchá. Nemohou.
Dobrák
zùstane dobrákem, i kdyby chtìl být

hajzlem, i kdyby chtìl být stokrát
dobrákem. Tak je to zde bohužel
rozdìleno. Jak za této situace nahlížet
do Nového roku? Øekl bych, že bez
báznì a hany. Vždy jednu nejpodstatnìjší vìc jsme spoleènými
silami dokázali. Nevyhynuli jsme! A na
tomto úspìchu jste se podíleli všichni:
dobøí, zlí; pravdomluvní, lživí;
svobodnomyslní a omezení. S takto
rozdanými kartami se dá hra zvaná
život hrát zøejmì donekoneèna. Nuže,
pojïme na to! A pro zaèátek: pokud na
nìkoho ukazujete prstem, všimnìte si
laskavì, že tøi prsty téže ruky ukazují
na vás!!!
Miroslav Ryska

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na LEDEN 2016
3.1.
5.1.
11.1.
16.1.

19:00
9:30
8:30 / 10:00 / 11:30
18:45

19.1.
25.1.

19:00
19:00

PØADLENY (OPERA Žatec)
GULLIVEROVY CESTY- ZEMÌ LILIPUTÙ
ROMEO A JULIE
Georges BIZET :LES PÊCHEURS DE PERLES
(Lovci perel)
TEÏ NE! aneb Na tohle teï není ta pravá chvíle
PEPA ŠTROSS A SYN
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26.1.

19:00

ELEKTRICKÁ PUMA (Jiøí SUCHÝ/Ferdinand HAVLÍK)
SemTamFór

27.1. 8:45 / 10:15 / 14:00
28.1. 19:00
30.1. 18:45
31.1. 15:00

POHÁDKY DO KAPSY (SemTamFór)
HVÌZDA ( Patrik HARTL)
Giacomo PUCCINI : TURANDOT
O CHYTRÉ PRINCEZNÌ (Divadlo POHÁDKA)

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na LEDEN 2016
15.1.-17:30 /21.1.-17:30
15.1.-20:00 /24.1.-20:00
17.1.-15:00
17.1.-17:30 /20.1.-20:00
17.1.-20:00 /21.1.-20:00
20.1.-17:30 /27.1.-17:30
22.1.-20:00
22.1.-17:30
23.1.-15:00 /24.1.-15:00 ( 2D )
23.1.-20:00 /24.1.-17:30
23.1.-17:30
27.1.-20:00
29.1.-17:30 /31.1.-17:30
29.1.-20:00 /31.1.-20:00

HODNÝ DINOSAURUS 3D
OSUM HROZNÝCH
MALÝ PRINC
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTÌSTÍ
REVENANT: ZMRTVÝCHSTÁNÍ
KRÁLOVÉ HOR
LES SEBEVRAHÙ
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D
KYKY RYKY A PÁR VAJEC 3D
LÍDA BAAROVÁ
PADESÁTKA ( film)
FÚSI – Film s pøívlastkem
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ÈIPERNÁ JÍZDA
DO POSLEDNÍHO DECHU 3D
více informací na : http://divadlozatec.cz/

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

PRANOSTIKA na mìsíc
LEDEN:
Hojný sníh v lednu, málo vody v
dubnu.

?,grafick?
mutov.
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