Novosedelský
leden 2017
zpravodaj

císlo 1 rocník VII.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vám dostalo nové èíslo Novosedelského zpravodaje, je
pravda o pár dní pozdìji než je
obvyklé, ale nemoc se nevyhnula ani
naší redakèní radì. Dìkujeme za
pochopení. Tímto èíslem zahajujeme již sedmý roèník vydávání
našeho=Vašeho zpravodaje, ve
kterém se Vám snažíme pøinášet
øadu nových informací ze života z
našich obcí a také i nìco z historie.
V uplynulých dnech nám mrazivé
poèasí a pøídìly snìhu opìt po
nìkolika letech ukázaly, jak vypadá
skuteèná zima. Zamìstnanci obce se
vždy hned snažili odklidit napadaný
sníh èi provádìt posyp pøi vzniku
náledí, ale jak urèitì uznáte, nemohou být na všech místech hned.
Budeme doufat, že taková mrazivá
zima nepotrvá dlouho, abychom
mohli vèas zahájit práce na akcích,
které máme na letošní rok naplánované.

Vážení ètenáøi zpravodaje, Vánoce
jsme mìli na blátì, vypadalo to, že
pøichází jaro. První lednový den se však
Nové Sedlo probudilo ovìnèené zmrzlou
jinovatkou. Krajina pokrytá jinovatkou
pøidává kouzlo i objektùm, které jinak
pùsobí stroze, jako napøíklad nový
sportovní areál na høišti. A v lednu nám
zaèala poøádná zima. Zima jak má být –

Datum vydání: 09.02.2017

mráz a sníh. Dny nového roku nám
plynou, s denním svìtlem je nám líp a to
je hlavní! Pøejeme vám všem, aby
následující týdny plné rùzných hodnocení a inventur prošly hladce, pøejeme
hodnì sluníèka a energie, a už za mrazu
nebo na snìhu.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
UPOZORNÌNÍ NA ZMÌNU ORDINAÈNÍ DOBY – MUDr. Vít
Budu se opakovat,
ale byli
bychom rádi za Vaše pøíspìvky a již
záporné èi kladné, pøípadnì Vaše
námìty, co v našich obcích zlepšit
atd.
Na závìr Vám všem pøeji klidné a
pohodové dny.
Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 01.02. do 28.02.2017
V mìsíci únoru oslaví
své životní jubileum:
Jiøí Líšanský - Nové Sedlo
František Kraitl - Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti.
a pohody.

Od 1. února 2017 dochází ke zmìnì ordinaèních hodin MUDr. Víta v
ordinaci v DPS Nové Sedlo:
V pondìlí pøed první støedou v mìsíci nebude ordinace - ostatní
pondìlky zùstává ordinaèní doba stejná.
Usnesení
z 2. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 25.1.2017
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- pøidìlení dotace z dotaèního programu „Podpora spolkové èinnosti 2017"
TJ Nové Sedlo ve výši 150 000,- Kè
- poskytnutí fin. pøíspìvku Ekologickému centru Žatec ve výši 2 000,- Kè
- zámìr prodeje pozemku p.è. 6/3 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- Hlavní inventarizaèní zpráva k 31.12.2016, Inventurní soupis vyøazeného
majetku ke dni 31.12.2016, Inventurní soupis zaøazeného majetku ke dni
31.12.2016
Pozn. s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
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Prezident republiky

pøijal vítìze soutìže
„Vesnice roku 2016“
Ve ètvrtek 12. ledna
2017 pøijal prezident
republiky Miloš Zeman na
Pražském hradì starosty
vítìzných obcí soutìže
„Vesnice roku 2016“.
Všem úèastníkùm soutìže
poblahopøál a slíbil, že
navštíví každou z obcí,
která vyhrála krajské kolo.
Bìhem setkání se zástupci
obcí prezident øekl, že

blahopøeje pøedevším
starostkám a starostùm.
"Ve vìtšinì pøípadù to
jsou srdcaøi. Zažil jsem
mnoho krásných sídel a
pìt nebo deset kilometrù
od nich ležela zdevastovaná obec a já jsem si
øíkal, že tato obec má
špatného starostu nebo
starostku. Blahopøeji vám,
že za sebou zanecháváte
krásné dílo," podotkl. Ke
všem ocenìním, které
obec obdržela, pøibyl

støíbrný lvíèek od grafika
Oldøicha Kulhánka.
Setkání s prezidentem
pøedcházelo pøijetí pøedsedou Poslanecké snìmovny Janem Hamáèkem
v Poslanecké snìmovnì.
Starostové nejúspìšnìjších obcí obdrželi Pamìtní
list a knihu o PSP ÈR.
Setkání se zúèastnil také
místopøedseda PSP ÈR
Petr Gazdík.■
Vl. Kubelíková, redaktorka

?
Ètyøkolky
I k nám na venkov již pronikl
fénomen dnešní doby ètyøkolek. Já
osobnì proti nim nic nemám, pokud
se na nich jezdí tak jak se má,
neobtìžuje své okolí a nenièí cizí
pozemky. Ale to, co je bohužel
nìkdy k vidìní, tak nad tím se rozum
pozastavuje a mám pochybnosti o
duševním zdraví nejmenovaného
øidièe ètyøkolky. Poslední takový
pøípad nastal, když si øidiè na
ètyøkolce vybral pro svojí spanilou
jízdu svah pod autobusovou zastávkou v N. Sedle, kde po nìm zùstali
vyjeté hluboké koleje. Touto cestou
upozoròuji, že pokud bude takovýto
„øidiè“ pøistižen pøi své jízdì na
viditelném, veøejném prostranství,
které bude nièit, bude s ním
okamžitì zahájeno správní øízení.
Petr Sýkora, starosta

Starostové nejúspìšnìjších obcí ze soutìže Vesnice roku ve Snìmovnì

?
Úklid snìhu
Paní zima o sobì dala znát v podobì
krásné snìhové nadílky, která potìšila
všechny dìti, dospìlým však pøipravila
øadu starostí s úklidem snìhu. Pracovníci obecního úøadu se snažili co
nejrychleji zprùjezdnit místní komunikace a zprùchodnit vìtšinu chodníkù.
Bohužel, není v silách obecního úøadu se

stávajícím poètem zamìstnancù a
techniky odklidit ve všech pìti obcích
sníh vèas.
Dìkujeme tímto všem obèanùm, kteøí
pomáhají s úklidem chodníkù, které
pøiléhají k jejich nemovitostem, protože
jejich výpomoc znaènì usnadní úklid
veøejných prostor.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

?
PTAÈÍ CHØIPKA - NAØÍZENÍ V pásmu dozoru Státní veterinární
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY správa naøizuje:

Obecní úøad Nové Sedlo obdržel
Naøízení Státní veterinární správy na
základì, kterého naøizuje mimoøádná
veterinární opatøení k zamezení
nebezpeèné nákazy. V souvislosti s
výskytem nebezpeèné nákazy vysoce
patogenní aviární influenzy neboli ptaèí
chøipky, který byl potvrzen v obci Bílence na Chomutovsku, bylo vymezeno
pásmo dozoru, do kterého spadají mimo
jiné obce Bøežany, Èíòov a Nové Sedlo –
území severnì od silnice è. 225 spojující
Liboèany a Chbany.

a) zákaz pohybu drùbeže, kuøic
pøed snáškou, jednodenních
kuøat a vajec v pásmu dozoru
bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se
však nevztahuje n tranzitní
pøepravu pøes pásmo dozoru pøi
pøepravì v silnièní a železnièní
dopravì, pokud se tato pøeprava
uskuteèní bez pøekládky nebo

bez zastávky,
...pokraèování na str. 3
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Veøejné osvìtlení
Jistì jste si všimli, že tento týden
docházelo k poruchám na veøejném
osvìtlení. Bohužel k tomu dochází v
pøípadì velkého deštì èi velké
oblevì. Stávající veøejné osvìtlení
bylo budováno nìkdy v 70 letech,
tudíž jeho životnost (kabelu i
stožáru) se pomalu blíží ke konci.
Nìkdy se hned nepodaøí najít
poruchu, jako se stalo tento týden v
Nové Sedle, kdy se
podaøilo
zprovoznit aspoò èást obce a v pátek
již svítila celá obec. Tímto se
omlouváme všem obèanùm, kteøí
byli touto poruchou nìjak dotèeni. V
pøíštích letech se bude postupnì
rekonstruovat ve všech obcích VO,
kdy dojde k pokládce nových kabelù
a osazení nových stožárù s využitím
stávajících svìtelných hlavic. V
loòském roce tato rekonstrukce byla
provedena v obci Chudeøín.
redakce

V období od 1.1.2016 do
31.12.2016 nás opustili:

Amálie Dostálová
Pavel Šafránek
Josef Hoferica
František Korecký
František Holeèek
Vítìzslav Weiberg
Lenka Bartálová
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b) zákaz pohybu drùbeže,
kuøic pøed snáškou, jednodenních kuøat a vajec do
hospodáøství, jatek, balíren
nebo podnikù na výrobu
vajeèných výrobkù, pokud se
nacházejí mimo pásmo
dozoru. Odchylky (výjimky)
z tohoto zákazu mùže povolit
krajská veterinární správy na
základì písemné žádosti
chovatele;

by mohly být kontamino- g) zákaz poøádání výstav,
vány, pøípravkem s úèinnou pøehlídek, trhù, soutìží a
dezinfekèní látkou;
jiných svodù drùbeže nebo
jiného
ptactva chovaného v
e) zákaz vstupu drùbeže,
zajetí;
jiného ptactva chovaného v

zajetí nebo domácích druhù
savcù do hospodáøství nebo
jeho opuštìní bez písemného
souhlasu krajské veterinární
správy. Toto omezení však
neplatí pro domácí druhy
savcù, kteøí mají pøístup
c) dodržování pøimìøených pouze do obytných prostorù
opatøení biologické bez- v hospodáøství, v nichž
peènosti každou osobou nemají:
vstupující do hospodáøství 1. žádný kontakt s drùbeží
nebo je opouštìjící za úèelem nebo jiným ptactvem chovazabránìní rozšíøení aviární ným v zajetí, které se nacháinfluenzy;
zejí v tomto hospodáøství,
d) neprodlené vyèištìní a
dezinfekce dopravních prostøedkù a zaøízení používaných k pøepravì drùbeže,
jiného ptactva chovaného v
zajetí, kadáverù, krmiva,
hnoje, kejdy a podestýlky,
jakož i veškerých jiných
materiálù nebo látek, které

2. pøístup k žádným klecím
nebo prostorùm, v nichž jsou
tato drùbež nebo jiné ptactvo
chované v zajetí chovány;

h) zákaz vypouštìní drùbeže
za úèelem zazvìøení;
i) sledovat zdravotní stav
drùbeže a jiného ptactva
chovaného v zajetí a pøípadné úhyny hlásit na
krajskou veterinární správu
tel. È. 720 995 202;
j) zákaz výdeje nepracované
VPŽP pro krmení v nezpracovaném stavu.
S úplným znìní Naøízení Státní veterinární
správy se mùžete seznámit
na webových stránkách
obce: http://www.novesedlo.cz/ nebo na Úøední
desce Obce Nové Sedlo,
která se nachází pøed
obchodem v Novém Sedle.

ky. Postihuje volnì žijící
ptáky, drùbež (slepice, krùty,
kachny a husy) ale i ptáky
chované v zajetí. Postižená
zvíøata mají dýchací potíže,
trpí ztrátou chuti a masivnì
hynou v prùbìhu 1 – 2 dnù.
Riziko pøenosu na èlovìka je
nízké, souèasná forma viru je
schopna infikovat èlovìka
pouze ve výjimeèných pøípadech, a to pøi úzkém styku
s napadenou drùbeží. Lidé by
se ale mìli vyvarovat všech
zbyteèných kontaktù nejen s
podezøelými zvíøaty, ale i s
jejich trusem a peøím,
upozornit dìti, aby se takových ptákù nedotýkaly.
Samozøejmì by mìli dodržovat zásady osobní hygieny,
pøedevším pravidelné mytí
rukou, obzvláštì pøed jídlem.
Zajistit by mìli také ochranu
domácích zvíøat (psù, koèek,
apod.), tím že jim zabrání v
kontaktu s uhynulými nebo
nemocnými ptáky. ■

f) zákaz pøemísování nebo
rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez
Ptaèí chøipka je virové
souhlasu krajské veterinární onemocnìní postihující ptáredakce
správy;
?
PSALI JSME PØED ŠESTI neúprosnì se valící vodì.
Pro jistotu….!!!!
LETY – ZPRAVODAJ LEDEN
Obec Nové Sedlo a pøilehlé obce
Z pìti vesnic, které k Novému Sedlu
2011
Bøežany a Èíòov leží na témž na bøehu patøí, se ve tøech obcích – alespoò dle
Vìzni pomáhali pøi povodni
øeky Ohøe, zatím zde riziko zatopení mých informací – nachází nìkdo, kdo má
Ani novosedelsku se nevyhnula domù nehrozí. Obce jsou kousek pod konì! Pøestože tu konì byli i kdysi a
velká voda, která pøišla v dùsledku hrází pøehradní nádrže Nechranice. I mohlo by se zdát, že obzvláštì u lidí, kteøí
velkého oteplení a tání snìhu. když pøehrada znaènì odpouští vodu z tu již dlouhodobì bydlí nebo podnikají, èi
Vzhledem k tomu, že hladina nádrže, drží se Ohøe v korytì. Horší je se tu pravidelnì vyskytují z dùvodu
Libockého potoka se bìhem pá- to ovšem s obcemi, kterými protéká krmení slepic, myslivosti a jiných aktivit,
teèního dne rychle zvedla a zaèala Libocký potok. Jedná se o Sedèice a bude tìchto pár informací naprosto
zaplavovat okolí v blízkosti potoka v Žabokliky, které jsou rovnìž jako irelevantních a zbyteèných! Bohužel opak
Sedèicích a Žaboklikách, požádal Èíòov a Bøežany spádovými obcemi je pravdou!!
starosta obce Nové Sedlo Petr Sýkora Obecního úøadu Nové Sedlo. SaPøedpokládám, že každý ví, jak vypadá
zdejší vìznici o pomoc. Vìznice mozøejmì jsou rozvodnìným Liboc- kùò, ale pro jistotu……má hlavu a v ní
samozøejmì pomocnou ruku podala a kým potokem postiženy i ostatní obce svùj mozek, své nálady a také zhruba 500tak z obce do Vìznice putoval písek v okolí jako napø. Èejkovice, Libìdice 800 kg živé váhy, má ètyøi silné nohy, je
spoleènì se stovkami pytlù.
a Liboèany. (frh)■
znaènì lekavý a mrštný!
Tam už se práce Pøíspìvek, vè. fotografie, poskytl tiskový mluvèí Vìznice
Pøedpokládám, že každý ví, že pokud se
Nové Sedlo František Houdek
chopilo na 35 odkùò vyskytuje s jezdcem na silnici, je
souzených, kteøí rychle
úèastníkem silnièního provozu a stejnì
zaèali plnit pytle písjako on (resp. oni dva) nemohou a nemají
kem. Naplnìné pytle s
nikoho ohrozit ani omezit, to samé
pískem naložili na
oèekává jezdec od kohokoli, s kým se
vìzeòskou Avii a ta i s
potká na vozovce.
nìkolika odsouzenými
Mé pøedpoklady jsou ale v nìkterých
odjela do Sedèic. Zde
pøípadech mylné, až bych skoro øekla tzv.
odsouzení spoleènì s
mimo mísu, a proto bych tímto èlánkem
místními obyvateli
ráda pøispìla k urèité osvìtì tìch, kteøí
roznášeli pytle podle
moc netuší, co se mùže stát a upozornila
potøeby a stavìli zána jisté ne nedùležité, ba život ohrožující
tarasy proti hrozící a
aspekty ty, kteøí naprosto ignorují jakékoli
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prosby.
V zásadì se potkáváme – tedy my, co
jsme propadli kouzlu jízdy na koni – s
nìkolika skupinami lidí – kolemjdoucích/ kolemjedoucích. Do první
skupiny patøí Ti nejohleduplnìjší øidièi,
cyklisti, motocyklisti atd., kteøí výraznì
zpomalí èi skoro zastaví a poèkají, až se
vzájemnì mineme, druhá skupina
obsahuje Ty, jež si poèkají na náš
pokyn, prosbu èi gesto o zpomalení a
ochotnì spolupracují a tøetí skupina
asociálních ignorantù projede plnou
rychlostí, najíždí na konì zezadu ve
velmi nebezpeèné vzdálenosti jak pro
konì, tak pro øidièe (což si chudý
duchem ani neuvìdomí) èi dokonce
neváhá zastavit tìsnì pøed námi, pokud
vlastním tìlem chráníme dìti na
ponících!
Nechci z toho dìlat kovbojku, nechci
zvláštní zacházení, žádám o ohleduplnost k lidem/dìtem a zvíøatùm,
protože nejde o to, kdo vyhraje v
soutìži „jak ty konì odtud vystrnadit“,
ale jde hlavnì o bezpeènost –
bezpeènost naši, našich zvíøat, ale i
druhé strany, která si evidentnì

neuvìdomuje, že kùò stojí na zadních
ve vteøinì, v další vteøinì kopne do auta
a opravdu se nemusí trefit jen do plechù
a nárazníkù. Doufám, že se nemusí stát
nìco vážného, než se nad tím nìkdo
zamyslí.
Ostatnì i ze zákona vyplývají povinnosti, každý si to mùže nastudovat a
najít, pro pøíklad snad nìkolik
vybraných informací:
a) Pøi úèasti na provozu na pozemních
komunikacích je každý povinen chovat
se ohleduplnì a ukáznìnì, aby svým
jednáním neohrožovat život, zdraví
nebo majetek jiných osob ani svùj
vlastní, aby nepoškozoval životní
prostøedí ani neohrožovat život
zvíøat……..
b) Pøi vedení nebo hnaní zvíøat je
oprávnìní v pøípadì potøeby zastavit
provoz
Zdá se mi to celkem srozumitelné a
nejde mi o nic jiného, než o normální
„zacházení“! Pro ilustraci snad ještì
obrázek, který je snad dostateènì
výmluvný!
Závìrem bych chtìla podìkovat
panu Z. Øehoøovi, hospodáøi místního

bøežanského mysliveckého sdružení, se
kterým se bez jakýchkoli problémù
dalo domluvit hlášení honù, nahánìk a
jiných akcí, které by mohly ohrozit
konì, jezdce, ale také ostatní
spoluobèany, kteøí chodí na procházky
se psy apod. A to vše „pro jistotu“……
Ing. Zuzana Aschenbrennerová

Základní škola a Mateøská škola Nové Sedlo
?
Bublina
Ve støedu 11. ledna 2017 zakonèila ZŠ a MŠ desetitýdenní
plavecký výcvik v Bublinì v
postoloprtském bazénu.Celý
kurz byl dìtmi pøijímán v celém
prùbìhu s velkým nadšením a
výsledky tomu také odpovídají.Paní instruktorky, kterým
patøí velké díky za odbornost,
laskavost a velkou trpìlivost a

kamarádský pøístup, nešetøily
pochvalami! Všichni absolventi
kurzu si odnesli mokré
vysvìdèení, nejlepší plavci pod
vodou( Lukáš Findeis, Ondøej
Studnièka, Radek Poustka)
kšiltovku a hlavnì všichni pocit,
že se ve vodì cítí jako rybky a
delfíni. Proto také dìti zùstaly v
bazénu jako dekorace a už se tìší
zase za rok nashledanou.■

?
Divadelní pøedstavení

Žáci ZŠ dostali za vysvìdèení jako dárek od školy
divadelní pøedstavení "Cestujeme do pravìku". Dìti z MŠ
se také zúèastnily a byly moc šikovný.■

Informace pro rodièe:
V dobì 13.3. - 19.3.2017 mají žáci ZŠ
jarní prázdniny, provoz MŠ dle zájmu
rodièù.
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Škola v pøírodì na Božím

Daru
V týdnu od 23. do 27. ledna 2017
se žáci a dìti ze ZŠ a MŠ v Novém
Sedle zúèastnily školy v pøírodì v
Krušných horách, v Božím Daru.
Celkem 34 úèastníkù ve vìku 2 až
11 let spolu se svými uèitelkami a
asistentem bylo ubytováno v
penzionu Medard ve dvou, tøí, ètyø a
pìtilùžkových pokojích. V jídelnì
se podávala pestrá a chutná strava
spolu s dopolední i odpolední
svaèinou, tedy 5x dennì.
Náplní programu byl hlavnì
pobyt a pohyb na èerstvém vzduchu, pøesto v první èásti dopoledního zamìstnání žáci ZŠ
vypracovávali pracovní listy z
hlavních vyuèovacích pøedmìtù.
Hlavní náplní však bylo bìžecké a
sjezdové lyžování, které dìti pøímo
nadchlo. Každý den se zlepšovaly a
nìkteøí žáci dokonce zvládli jízdu
na vleku a následný slalom na
sjezdovce. Dokonce i pøedškoláci z
MŠ si vyzkoušeli sjezdové lyžování
a jízdu na pohyblivém koberci.
Radovánky na snìhu byly obohaceny i bobováním a snowtubingem
(jízda v dráze na nafukovacím
kruhu), který absolvovali zájemci o
adrenalin s obrovským nadšením.
Kromì sportování úèastníci ŠvP
navštívili místní muzeum, zúèastnili se besedy se èlenem policie
ÈR, zorganizovali si karneval,
prošli témìø 6 km trasu Ježíškovy
cesty. Bohatý program byl v závìru
pobytu vyhodnocen, dìti i žáci byli
odmìnìni diplomy a úèastnickými

listy.
Všichni žáci i dìti odjíždìly z
pobytu na horách spokojeny,
zotaveny a se spoustou nových
zážitkù a poznatkù. Mnozí z nich si
pøejí mít vlastní lyže a pobyt na
horách si zopakovat i v budoucnu.
Hladký prùbìh celého pobytu
zajistila obìtavost, pracovitost a
dobrá spolupráce celého kolektivu
uèitelek MŠ, ZŠ a p. asistenta,
kterým patøí velký dík.■

Dne 31.1.2017 dostali žáci 1. tøídy své první vysvìdèení.
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TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, zimní pøestávka je za
námi a pøíprava na jarní èást sezony je v plné proudu.
Sedelští fotbalisté zaèali se zimní pøípravou poslední
lednový týden. Tréninky absolvují v Žateckém parku a na
umìlé trávì v Novém Sedle. Zimní soustøedìní našim
fotbalistùm bohužel letos nevyšlo, ale poslední víkend v
únoru si udìlají malé soustøedìní na sedelské umìlce, kde
budou trénovat dvou fázovì, takže o tréninkové dávky
nepøijdou.
Pøíprava není jen o bìhání ale také o herním vytížení a tak
se naši fotbalisté pøihlásili na zimní turnaj Slavoje Žatec.
Vstup do turnaje se jim povedl, když v zápase proti
Sokolu Bøezno uhráli výbornou remízu 1:1 a pøed-vedli
pìkný fotbal. Druhý zápas už se tolik nepovedl. Proti
Sedelským fotbalistùm nastoupilo Žatecké Áèko a
pøedvedlo, že fotbal na úrovni krajského pøeboru je
opravdu jiný level. Naši fotbalisté dostali velkou lekci a
prohráli 16:0. V další zápase zimního turnaje hráli naši
fotbalisté proti Žíželicím. Pøesto, že Žíželice hrají o soutìž
níž, tak dokázali Sedlo porazit 5:3. Zatím poslední zápas

sehráli s rezervou Žatce. Tento zápas mìli naši fotbalisté
jasnì ve svých
rukou, když vedli
už 5:2. Bohužel o
vedení pøišli, i když
mìli dalších 10
vyložených šancí a
s Béèkem Žatce
remizovali 5:5. V
dalším zápase nastoupí proti Kryrùm 12.2. od 16:30.
Chtìl bych tímto pozvat všechny
vìrné fanoušky a
pøátelé dobrého
fotbalu aby se
pøišli podívat na zápasy zimního turnaje.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na ÚNOR 2017

8.2.
9.2.
15.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.

19:00
8:30 a 10:00
8:45/10:15/14:00
19:00
8:30 / 10:15 / 11:40
19:00
18:00
15:00
8:15 /10:00/12:00

MÙJ BÁJEÈNÝ ROZVOD - Eliška BALZEROVÁ
JAK ANIÈKA O MASOPUSTU O ŠTÌSTÍ PØIŠLA
KDO SI POÈKÁ, TEN SE DOÈKÁ
„ VELKEJ FLÁM“ Františka NEDVÌDA
JOHN & MARY (Divadelní pøedstavení v angliètinì)
BEZ OBØADU - pøedstavení je zrušené !!!
SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE
JEN POÈKEJ ZAJÍCI ! ( Divadlo APPLAUSE)
NEZKROCENÁ BRAZÍLIE ( Kouzelná planeta )

20.2.

19:00

HVÌZDY, JAK JE NEZNÁTE

22.2.
25.2.
27.2.

11:00
18:45
19:00

-Jakub KOHÁK & David KRAUS
Divadlo Víti MARÈÍKA - LABYRINT SVÌTA
Antonín DVOØÁK : RUSALKA
STVOØENÍ SVÌTA- Bez cenzury

PRANOSTIKA na
mìsíc ÚNOR:

OPRAVY A
REKONSTRUKCE
STØECH

Jestli únor honí mraky,
staví bøezen snìhuláky

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