Novosedelský
duben 2016
zpravodaj
èíslo 4 roèník VI.

V

ážení spoluobèané, opìt se
k Vašim rukám dostává
další èíslo Novosedelského
zpravodaje, ve kterém Vám pøinášíme øadu informací, zajímavostí a
i nìco z historie.
V minulém èísle zpravodaje
jsem poukazoval na jeden nešvar v
naší obci "èùrající postavièky"
kolem obchodu a už to vypadá, že
se øešení našlo a že se už nebudeme
muset dívat na moèící muže. Je
vidìt, že když se chce, tak se dá øešit
vše.
Uvnitø zpravodaje najdete èlánek a vložený leták Mobilního
rozhlasu. Jde nám hlavnì o to, aby
se k Vám rychle dostávali informace… napøíklad, že došlo k
pøerušení dodávky vody z dùvodu
poruchy a jiné, kdy Vám obecní
úøad ihned zašle na Váš mobilní
telefon sms. Jelikož nemáme v
našich obcích rozhlas, tak si
myslíme, že tímto øešením Vám
zajistíme, aby se k Vám dostávali
vèasné informace. Proto bych Vás
chtìl požádat o brzké zaslání buï
vyplnìného letáku na podatelnu
OÚ, vhození do poštovní schránky,
nebo o zaregistrování se online.
Na závìr bych Vám chtìl popøát
snad už jen hezké a slunné dny.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.5. do 31.5.2016
V mìsíci kvìtnu oslaví
své životní jubileum:
Jaroslav Kosper - Žabokliky
Cecilia Gazdíková - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje, letošní
zima byla ještì o pár dní delší, než jsme
èekali. Poèasí je jedna z prvních vìcí,
která nás po probuzení zajímá. Urèí,
jakou budeme mít celý den náladu,
dobré nám dodá energii a špatné nám ji
naopak vezme. Je to každodenní
kolotoè, který považujeme za samozøejmost. Poèasí je prostì univerzálním konverzaèním tématem. Je
ale spousta jiných, a urèitì zajímavìjších témat. Napøíklad koníèky,

sport, kultura, dovolená, plány do
budoucnosti ……. Proto nenadávejme
poøád na poèasí a jiné malichernosti,
ale zkusme se podívat na vìci kolem
nás s nadhledem. Pak zjistíme, že i pøes
špatné poèasí je poøád na co se tìšit. A
ještì nìco. Už ve starovìkém Øecku se
slavil svátek matek. U nás je jím od
roku 1923 vždy druhá kvìtnová nedìle.
Nezapomeòte. ■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Databáze psù

Zatoulaný pes je problém, který øeší
øada obcí. Objeví-li se zatoulaný pes v
Novém Sedle a okolí pracovníci
obecního úøadu nejdøíve zjišují, komu
patøí. Pokud se majitel nenajde,
kontaktují psí útulek. Aby mohl Obecní
úøad rychle pøedat zabìhnutého psa
majiteli a ušetøit mu tak peníze za
útulek, rozhodla se obec založit
databázi psù s jejich fotografiemi. U
?
Oprava chodníkù a

fotografie psa bude uvedeno jeho
jméno a majitel. Databáze nebude
veøejnì pøístupná, bude sloužit pouze
pro potøeby obce, tak aby nebylo
možno si vytipovat napøíklad psa k
odcizení. Mít fotografii u svého psa
není povinné. Záleží na dobrovolném
rozhodnutí obèanù. Fotografie psa je
pro majitele jistì pøijatelnìjší, než
napøíklad èipování psù. Pøesto by
každý pes mìl mít známku, aby se jeho
zabìhnutí dalo rychle vyøešit.■

ky. Z okresu Louny se do soutìže
pøihlásilo 5 obcí. Mimo Nového Sedla
je to Blažim, Cítoliby, Líšany a
Veltìže. Jako každý rok poskytne
Ministerstvo pro místní rozvoj ocenìným obcím až 32 milionù korun na
jejich další rozvoj. Mìsíc kvìten a
èerven je ve znamení hodnocení
krajských kol. Krajská hodnotitelská
komise soutìže Vesnice roku 2016
navštíví naši obec ve ètvrtek 26.
kvìtna 2016. V této souvislosti se na
vás obracíme s žádostí, abyste i vy
svým dílem pøispìli k tomu, že naše
obce budou ještì krásnìjší, než jsme
zvyklí. Jedná se zejména o úpravu
pøedzahrádek, kvìtinovou výzdobu
oken a o èistotu chodníkù a okolí domù.
Víme, že vìtšina z vás tyto vìci pokládá
za samozøejmé a patøi vám za to naše
uznání.
Pøesto jsou místa, která by
Již po páté se obec Nové Sedlo pøimohla
být
lepší.■
hlásila do soutìže Vesnice roku. Do
letošního roèníku soutìže se pøihlásilo
Vlasta Kubelíková, redaktorka
celkem 251 obcí z celé Èeské republièekárny
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...pokraèování ze strany 1
?
Kostelní hodiny v

?
Bøežanské rybníky

Bøežanech
Na kostele svatého Šimona a Judy, který tvoøí dominantu obce Bøežany, jsou
instalovány vìžní hodiny,
které odbíjejí èas. Oprava a
zprovoznìní vìžních hodin
byla hrazena pøevážnì ze
sponzorských pøíspìvkù obyvatel obce Bøežany, kteøí si
však pøáli zùstat v anonymitì. Obec Nové Sedlo
vìnovala finanèní pøíspìvek
v èástce 10.000,- Kè.
Èasto chodíme okolo vìže
s hodinami, díváme se na
jejich ciferník, ale málokdy
tušíme, co je za nimi. Každé
hodiny vyžadují nìjakou

Dva rybníky u Bøežan
tvoøí neopomenutelný prvek
a krajinu bez nich si ani
nedovedeme pøedstavit.
Jejich okolí bylo v posledních letech zarostlé a zanedbané. Koncem loòského
roku proto obecní úøad zahájil kolem rybníkù terénní
úpravy. Pøi té pøíležitosti
dostali práci zamìstnanci
obce, kteøí se postarali o
poseèení a vyøezání køovin.

Dnes jsou práce na rybnících
patrné na první pohled.
Zmizely náletové døeviny,
køoviny a nežádoucí porosty, byla provedena celková úprava a tím se otevøel
nový pohled okolí rybníkù.
Bøežanské rybníky jsou
jedním z krásných míst v
našem okolí, kde si každý
pøijde na své. Mùžete sem jít
za sportem, na procházku
nebo naèerpat energii po
celodenní práci. ■

údržbu a jejich obsluha není
jednoduchá. O chod a údržbu
kostelních hodin v Bøežanech se stará pan Zdenìk
Hostaša a za tuto celoroèní
starost mu patøí velký dík.■
Vlasta Kubelíková

?
Kam s ním?
Posmíváme se jižním státùm, že
uklizeno je pouze tam, kam se dostanou
turisté, jinak je všude binec a
nepoøádek. Ale co my. Vypadá to, že s
pochopením problematiky odpadù na
tom nejsme dále, než jsme byli pøed
dvaceti lety. Samozøejmì že ne všichni,
ale co si máme myslet, když se
podíváme do kontejnerù na odpad a
jejich okolí.
Èasto slyšíme. Tøídit odpad – proè?
Prosím vás, stejnì to všechno svezou na
jedno místo. Nebudu pøece lítat s
odpadem ke kontejneru, když mám
popelnici, kterou si platím. Dobøe,
tøídit není povinnost. Ale za odpady
máme zodpovìdnost. Není sice dána
zákonem, ale je to naše morální
zodpovìdnost a projev ohleduplnosti k
ostatním.
Obèas je na první pohled zøejmé,
proè se vìnujeme problematice tøídìní
odpadù. I když už si vìtšina veøejnosti
na tøídìní alespoò základních složek
odpadu zvykla, ne každý ví, co do
kterého kontejneru patøí. Další se zase
o tøídìní nestarají vùbec a svùj odpad
bez výèitek svìdomí odhodí ke
kontejneru. Kontejnerová stání
vìtšinou nepatøí mezi dobré vizitky
našich obcí. Téma-tem nepoøádku
okolo kontejnerù jsme se zabývali
pøesnì pøed rokem, v dubnovém èísle
Novosedelského zpravodaje. Bohužel
bez vìtší odezvy. To, že si z našeho
okolí dìláme skládky je jen dùkaz toho,
že si nìkteøí naši spoluobèané nièe-ho
neváží. Dobro-volnì nièí naše

prostøedí a vùbec
jim to není hloupé.
Takže ještì jednou:
Informace, podle kterých byste se
mìli pøi tøídìní
odpadu øídit, naleznete pøímo na
barevných sbìrných nádobách.
Na kontejnerech jsou umístìny
nálepky, které pøesnì popisují, co do
nich patøí a co ne.
Tøídìní odpadù do kontejnerù:
MODRÝ KONTEJNER (papír) –
patøí sem noviny, èasopisy, obaly,
lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy,
kanceláøský papír. Lepenkové krabice
pouze sešlapané nebo rozøezané na
rovné díly tak, aby se ušetøilo co
nejvíce místa v kontejneru.
Nepatøí sem: zneèištìný papír, použité
pleny, obvazy, vložky, voskovaný
papír, kopíráky, dehtový papír,
nápojové kartony.
ZELENÝ KONTEJNER (sklo) –
paøí sem veškeré obalové a tabulové
sklo.
Nepatøí sem: drátosklo, zrcadla,
keramika, porcelán, žárovky.
ŽLUTÝ KONTEJNER (PET lahve)
– patøí sem pouze sešlápnuté a èisté
láhve od nápojù.
Nepatøí sem: nádoby od kosmetiky,
nádoby od domácí chemie, od olejù,
fólie nebo jiné plasty.
Svoz vytøídìného odpadu probíhá v
pøípadì papíru, skla a pet lahví
klasickým popeláøským vozem s
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lineárním presem. Toto vozidlo je
víceúèelové a dokáže svážet jak odpad
z popelnic, tak z kontejnerù na tøídìný
odpad. Tímto zpùsobem šetøí provozní
náklady.
Tøídìní odpadù do barevných
pytlù:
ŽLUTÉ PYTLE
(plasty z domácnosti) – patøí sem
veškeré kelímky od jogurtù, másel,
salátù apod., láhve a kanystry od
drogerie, plastové hraèky, kbelíky
apod., tedy vše, co je vyrobeno z plastù
vèetnì igelitových a mikrotenových
obalù – nepatøí sem: zneèištìné plasty,
plastové obaly se zbytky barev, olejù,
léèiv a potravin
ORANŽOVÉ PYTLE
(nápojové kartony – Tetra Pak) – patøí
sem krabice od džusù, mléka, vína atd.,
nápojové krabice bez hliníkové vrstvy
– nepatøí sem – ostatní papírové
krabice
Oranžové a žluté pytle se vydávají
zdarma na Obecním úøadì Nové Sedlo
a plné, svázané šòùrkou se ukládají do
døevìného kontejneru u brány do
dvora bývalé pily v ulici Hlavní.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

...pokraèování ze strany 2
?
Vyjádøení SÈVK ke kvalitì

pitné vody
Teplice, 3. kvìtna 2016
Filtrace aktivním uhlím zkvalitòuje
vodu z Pøíseènice
Vzhledem ke zhoršeným organoleptickým vlastnostem pitné vody,
které byly detekovány na nìkterých
místech distribuèní sítì, spoleènost
Severoèeské vodovody a kanalizace,
a.s. (SèVK) pøistoupila ke zmìnì
technologie na úpravnì vody Hradištì.
Filtry na úpravnì jsou postupnì ruènì
vyprazdòovány a doplòovány aktivním
uhlím.
Po provedení podrobné analýzy
zahrnující cca 200 mimoøádných
rozborù vody, poèínaje kontrolou
surové vody v nádrži, na úpravnì vody
a v distribuèní síti, technologických a
provozních opatøení na úpravnì vody,

na vodovodních sítích a v akumulaèních nádržích, byla pøíèina
tìchto zhoršených vlastností vody
zjištìna v surové vodì v nádrži. Tato
voda je v dùsledku odlišných klimatických podmínek oproti pøedchozímu
období nadstandardnì oživená z
pohledu výskytu organismù (teplé
suché období loòského roku, mírná
zima). Dosavadní technologie úpravy
vody všechny tyto organismy odstranila, ale negativní pachové èi chuové
vjemy upravené vody pøetrvávaly.
Filtrace pøes aktivní uhlí odstraní i tyto
negativní vlastnosti.
V souèasné dobì jsou 4 z 8 filtrù na
úpravnì vody Hradištì naplnìny
aktivním uhlím. V provozu je nyní 6
filtrù. Ètyøi s aktivním uhlím a dva s
pùvodní filtrací. Zbylé dva filtry jsou
odstaveny a zamìstnanci spoleènosti z

nich odstraòují pùvodní náplò pro
možnost doplnìní aktivního uhlí. Jeden
filtr pøedstavuje náplò o hmotnosti 4
tuny. Je nutno jej vyprázdnit, pùvodní
náplò ruènì odstranit, novì naplnit filtr
aktivním uhlím a následnì jej
zprovoznit. SèVK postupnì vymìní
náplnì ve všech filtrech. Upravená
voda pøes aktivní uhlí je zbavena
veškerých negativních senzorických
vlastností (chu, pach).
Vzhledem k rozlehlosti oblasti
zásobované z této úpravny vody a délce
zásobního øadu bude zmìna v
domácnostech zákazníka zaznamenána s èasovou prodlevou v závislosti na vzdálenosti od úpravny
vody. SèVK ubezpeèuje, že dodávaná
voda ve veøejné vodovodní síti je
zdravotnì nezávadná.■

Vyplòte pøiložený leták Mobilního rozhlasu a budete
dostávat obecní informace ZDARMA
Zavádíme nový zpùsob informování obèanù. Pokud máte zájem dostávat zprávy o dìní v obci Nové sedlo ZDARMA
do Vašeho mobilního telefonu, vyplòte leták Mobilního rozhlasu pøiložený k tomuto vydání obecního zpravodaje a
doneste ho na obecní úøad. Druhou možností registrace je vyplnìní online formuláøe na
www.novesedlo.mobilnirozhlas.cz. Poté budete dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dìní v obci upozornìní na odstávky vody, výpadky elektøiny, èištìní ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Poèet nezamìstnaných v obcích spadajících pod OÚ V NOVÉM SEDLE k 31. 3. 2016
(informace poskytl Úøad práce Louny)
Obec

Kód obce

Uchazeèi
celkem

Obyvatelstvo
15-64 let

PN (v %)

NOVÉ SEDLO

566529

41

374

10,7
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KULTURA
které byla umístìna figurína
staré ošklivé èarodìjnice.
Rok se s rokem sešel a v Nechybìlo ani nìco málo k
Novém Sedle se opìt pálily zakousnutí, každý si mohl na
Èarodìjnice. Pálení probìhlo ohni opéci chutný špekáèek.
— jak jinak bìhem filipoVelké podìkování patøí
jakubské noci — v sobotu 30. všem, kteøí se na pøípravì akce
dubna, kdy si dali dostaveníèko podíleli, a už stavbou vatry,
malé èarodìjnice a èarodìjové. pøípravou zázemí pro dìtské
Pøišli v maskách a v doprovodu soutìže nebo opékání buøtù.
svých rodièù a prarodièù se Zároveò dìkujeme všem, kteøí
vydali prùvodem na høištì. se akce zúèastnili, a také
Poèasí jim pøálo, proto se malým i velkým èarodìjùm a
mohlo na høišti soutìžit èa- èarodìjnicím, kterých letos
rodìjnických disciplínách. sice nebylo málo, ale doufáme,
Všichni se velmi snažili a že se jejich poèet v pøíštím roce
zdolávali i velmi záludné ještì znásobí.■
soutìže. Dìti ještì soutìžily a
Vlasta Kubelíková, redaktorka
tatínkové už zapálili hranici, na
?
Sraz a èarodìjnic a

èarodìjù

Je dobøe, že padesátníky byly zrušeny. Místo nich
by se ale mìly zaèít razit devadesátníky.
A neškodily by ani devítikoruny. To proto, aby se
cizinci nemuseli pozastavovat nad cenou
napø. 29,90 Kè.
Miroslav Ryska

MÁ VLAST CESTAMI PROMÌN
Obec Nové Sedlo se v letošním roce pøihlásila do 7.
roèníku výstavy „Má vlast cestami promìn”. Pøijïte se
podívat na zahájení, které se bude konat 21.5.2016 v
11:00 hod. Praha - Vyšehrad.
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PÍSKOVNA - BØEŽANY
12. 14.5.2016

ZŠ A MŠ NOVÉ SEDLO
Dne 11.4.2016 v ZŠ a MŠ probìhl
Preventivní program na téma šikana.

?
Pøebor mìsta Žatce 2016 ve

Oslava Den Zemì
22.4.2016

vybíjené
Úterý 12.dubna – koneènì nastal
den D. Den, na který se žáci ZŠ tolik
tìšili a pravidelnì pøipravovali v
hodinách tìlesné výchovy. Vyrazili
jsme na turnaj ve vybíjené do Žatce.
Èekalo na nás pøekvapení v podobì
veliké tìlocvièny s množstvím èar na
rùzné druhy sportovních her, v kterých
jsme se jen tìžko orientovali. Také
soupeøi byli pro nás pøekvapením družstva s kluky staršími, vyššími a

velice šikovnými. S odhodláním jsme
se však pustili do bojù. I když jsme obì
utkání prohráli, sklidili jsme potlesk a
uznání za bojovnost. Pochvala byla
vylepšena ještì ziskem diplomu a
poháru za celkové 3. místo. Je to
vlastnì první sportovní pohár pro
školu.
Všichni úèastníci zaslouží pochvalu
za snahu, bojovnost a vzornou
reprezentaci školy a Nového Sedla.■

ZMÌNA PEVNÉ LINKY DO ŠKOLY
415 240 340
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HISTORIE
V tomto èísle vám pøipomeneme opìt pomìrnì nedávnou historii.
V polovinì 20. století se
pøedpokládalo intenzivní zaplevelení orné pùdy vesnovkou
obecnou. Tento pøedpoklad se
nepotvrdil a vesnovka se v
souèasnosti se na polích vyskytuje jen okrajovì. Možná si

nìkteøí z vás pøi vzpomínce na
své dìtství vzpomenou na školní
brigády, pøi kterých dìti trhaly z
obilných polí právì tento plevel
– vesnovku. Jedna taková
brigáda se uskuteènila 6. èervna
1951 na poli s pšenicí nad
železnièním viaduktem, a právì
z ní vám pøinášíme dnešní
fotografie.
Vlasta Kubelíková, kronikáøka

Základní škola Nové Sedlo na brigádì

Totéž pole po vytrhávání vesnovky
Zaplevelený lán pšenice (nad viaduktem)

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí fotbaloví pøíznivci,
jarní èást sezóny se blíží ke své
polovinì a naši fotbalisté si v
premiérové úèasti v 1.B tøídì vedou nad
míru dobøe. První ètyøi soutìžní kola
vyhráli jasným rozdílem ve výsledku a
po právu jim patøí krásné tøetí místo.
V 16. kole pøivítali naši fotbalisté na
svém høišti celek rezervy Ervìnic a
podívaná to byla exkluzivní. Ve tøetí
minutì otevøel skóre zápasu Petr Štáb,
když po pìkné akci trefil odkrytou
branku. Jak se øíká, jedna vlaštovka jaro
nedìlá, ale v tomto zápase pøišlo
rovnou léto. V rozmezí mezi 16. a 33.
minutou dokázal Petr Loos vstøelit 4
góly a hosté byli na ruèník. K tomu se
ještì trefil ve 27. minutì Novák a
kanonáda prvního poloèasu byla
dokonána. Hosté si do kabin nesli nùši
se 6 – ti góly. Do druhého poloèasu už
se šlo za rozhodnutého stavu, ale
domácím to ještì nestaèilo a dokázali
vstøelit ještì 4 góly. Hosté dali výsledku
pouze kosmetickou úpravu, když v 67.
minutì vstøelili èestný gól, ale to bylo z
jejich strany vše. Ještì, že na zápas
pøijeli autobusem. Mohli si tak v klidu

tu deseti gólovou nadílku
odvézt.
V 18. kole pøivítali naši
fotbalisté první celek
tabulky Kopisty. V podzimním zápase sedelští
prohráli na høišti Kopist
jednoznaènì 3:0 a tak se
chtìli naši fotbalisté pomstít za
podzimní zápas. Do zápasu vstoupili s
velkým elánem, ale ten jim bohužel
dlouho nevydržel. Hned ve druhé
minutì otevøel skóre zápasu hostující
Kocúr. Domácí tak byli jako opaøení.
Poprvé v jarních bojích prohrávali v
soutìžním zápase. Ovšem z prvotního
šoku se rychle otøepali a pøedvádìli
bojovný a útoèný fotbal. Kýžený
výsledek se dostavil ve 34. minutì,
když skóre zápasu po pìkné kombinaci
srovnal Petr Štáb. Do kabin se šlo za
nerozhodného stavu. Druhý poloèas
zaèal náporem domácích. Hosté ještì
„spali“ v kabinì a už prohrávali, když
se ve 46. minutì trefil nejlepší støelec
všech B tøíd Petr Loos. Za šest minut už
hosté prohrávali o dva góly, když se
trefil opìt Loos. Zdálo se, že už je
strana 6

Malí brigádníci
hotovo, ale hosté se nevzdali a
posledních tøicet minut bylo pro
domácí opravdu krušných. Hosté sice
dokázali vstøelit kontaktní gól, ale
rozhodèí ho neuznal pro faul na
domácího brankaøe. Zápas druhého s
prvním celkem soutìže skonèil
šastnìji pro domácí, kteøí vyhráli 3:1 a
stáhli tak náskok Kopist na 5 bodù v
tabulce soutìže.
V 19. kole zajíždìli naši fotbalisté na
høištì Vroutku, který v sezonì stejnì tak
jako sedelští, neprohrál. Zápas sliboval
velkou podívanou a tak se v ochozech
stadionu tísnilo pøes 150 divákù.
Ovšem pro ty hostující to bylo nehezké
odpoledne. Domácí od zaèátku zápasu
urèovali tempo, byli více na balonu, a
když hostující bek s brankáøem udìlali

TJ Nové Sedlo...pokraèování ze strany 6
hrubku století, vedli od 5. minuty 1:0.
Hosté mohli hned vzápìtí srovnat, ale
støela z rohového kopu se neujala.
Domácí nadále podnikali útok za
útokem a hosté mohli být rádi, že
poloèas skonèil výsledkem 1:0 pro
domácí. Do druhého poloèasu
nastoupili hosté s odhodláním otoèit
skóre na svou stranu. Ale nestalo se
tak, ve 46. minutì se nechal hostující
stoper obrat o balón a domácí vedli 2:0.
V 65. minutì pøidali domácí ještì jeden
gól a bylo po zápase. Je potøeba
podotknout, že Vroutek má výborné
mužstvo a byl na sedelské velmi dobøe
pøipraven ale na druhou stranu to nebyl
#

den sedlákùm zaslíbený. Nedaøilo se
Program na kvìten/èerven:
prakticky nic. Nešla pøihrávka, støela,
nìjaký pøekvapivý moment prostì nic
7.5. 2016 od 13:00 – Žatec B v
a tak nezbývá než soupeøi pograNovém Sedle
tulovat a popøát hodnì štìstí do zbytku
soutìže.
14.5.2016 od 13:30 – Tuchoøice v
Chtìl bych tímto podìkovat všem
Tuchoøicích
fandùm Nového Sedla, že usilovnì
podporují naše mužstvo jak v 22.5.2016 od 17:00 – Èernovice v
domácích tak venkovních zápasech.
Novém Sedle
A zároveò je pozvat na další
zajímavé zápasy.
28.5. 2016 od 13:00 – Lom v Novém
Sedle
4.6.2016 od 13:30 – Perštejn v
Perštejnì

Celková tabulka

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Kopisty

18

12

2

4

49:29

40

7

2.

SK "Havran" Kryry

18

12

2

4

72:37

38

2

3.

TJ Nové Sedlo

17

11

1

5

66:36

35

8

4.

TJ Slovan Vejprty

17

10

2

5

60:37

32

8

5.

FK Vroutek

18

10

1

7

50:41

32

5

6.

Sokol Tuchoøice

17

8

2

7

40:53

27

-3

7.

SK Èernovice

17

5

8

4

49:41

26

-13

8.

TJ Spartak Perštejn

17

7

1

9

44:47

23

-1

9.

FK Braòany Mlékárna

18

6

2

10

26:39

22

-5

10.

SK Ervìnice - Jirkov B

18

5

4

9

40:69

22

-11

11.

SK Viktoria Lom

18

3

5

10

35:53

16

-17

12.

FK Slavoj Žatec B

17

5

1

11

31:51

16

-11

13.

AFK LoKo Chomutov B

18

4

1

13

33:62

13

-14

Jakub Èerný
DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC - program na KVÌTEN 2016
1.5.-17:30
1.5.-20:00
5.5.-17:30
3.5.-17:30

7.5.-17:30
11.5.-17:30
6.5.-17:30

25.5.-17:30

3.5.-20:00
5.5.-20:00
6.5.-20:00
7.5.-20:00
14.5.-17:30
18.5.-17:30
27.5.-17:30
8.5.-15:00
10.5.-17:30
8.5.-20:00
8.5.-17:30
10.5.-20:00
13.5.-17:30
15.5.-15:00 ( 2D)
19.5.-17:30
21.5.-15:00
26.5.-17:30
28.5.-15:00 ( 2D)
13.5.-20:00
14.5.-20:00
15.5.-17:30
20.5.-17:30
15.5.-20:00
21.5.-17:30
17.5.-17:30
24.5.-17:30
17.5.-20:00
18.5.-20:00
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JAK SE ZBAVIT NEVÌSTY
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D
KNIHA DŽUNGLÍ 3D
BELLA A SEBASTIÁN 2: DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAÈUJE
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
CAPTAIN AMERICA: OBÈANSKÁ VÁLKA
CAPTAIN AMERICA: OBÈANSKÁ VÁLKA
ZOOTROPOLIS: MÌSTO ZVÍØAT 3D
ANI VE SNU
DVOJNÍCI
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D
SOUSEDI 2
JAK BÁSNÍCI ÈEKAJÍ NA ZÁZRAK
TEORIE TYGRA
PØÍBÌH LESA
JAK PØEŽÍT SINGLE
TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ
KOMETY

...pokraèování ze strany 7
19.5.-20:00
20.5.-20:00
22.5.-20:00
24.5.-20:00
26.5.-20:00

21.5.-20:00
27.5.-20:00

MOJE TLUSTÁ ØECKÁ SVATBA 2
X-MEN: APOKALYPSA
NÁVŠTÌVNÍCI 3: REVOLUCE
LÍZA, LIŠÈÍ VÍLA
ALENKA V ØÍŠI DIVÙ: ZA ZRCADLEM 3D

28.5.-17:30
28.5.-20:00

(INFORMACE O FILMECH NAJDETE NA WWW.CSDF.CZ)
VÍCE NA: HTTP://DIVADLOZATEC.CZ/

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na KVÌTEN 2016
4.5.
18:00
11.5.
8:45 / 10:15 / 14:00
12.5. 19:00
17.5.
8:30 a 10:00
23.5. 19:00
27.5.
9:00
29.5.
30.5.

15:00
19:00

31.5.

17:00

14.5.

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

14.BENEFIÈNÍ KONCERT-DÌTSKÝ DOMOV ŽATEC
HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
ŠKOLA KOUZEL (Pavel Kožíšek)
BLÁZINEC
SLAVNOSTNÍ PØEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVÌDÈENÍ
(Gymnázium ŽATEC)
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVIA KOÈIÈCE – J.ÈAPEK
ŽENY ZA PULTEM Skupina SCREAMERS a Techtle Mechtle
ZÁVÌREÈNÝ KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK - Letní kino - REGINALD - v
16:30 hodin

PRANOSTIKA na mìsíc
KVÌTEN:
Když máj vláhy nedá, èerven
se pøedá.

?,grafick?
mutov.
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