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MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, letní slunné prázdninové dny jsou již
za námi a dìti opìt zasedly do
školních lavic. Touto cestou bych
chtìl všem školákùm a zejména
prvòáèkùm, kteøí zde zaèali navštìvovat naší školu, popøát mnoho
úspìchù v novém školním roce.
Vìøím, že se jim zde bude líbit. Obec
opìt v tomto školním roce pøispìje
podstatnou finanèní èástkou na pobyt
žákù ve škole v pøírodì. Od záøí obec
sváží školáky do N. Sedla ze Sedèic
zdarma z dùvodu nevyhovujícího
autobusového spoje.
Nadále pokraèují práce jak na
výstavbì inženýrských sítí, tak i na
rekonstrukci kostela v Žaboklikách.
Pokraèují práce na obnovì zámeckého parku, který byl 25 let neudržovaný, kde již probìhlo pokácení
cca 18 poškozených stromù a odstraòování suchých vìtví na ostatních
stromech. Tyto práce potrvají až do
zimy. Na jaøe se provede èásteèná
výsadba nových stromu podle zpracovaného odborného návrhu. Rovnìž
se postupnì pod DPS rekultivuje
prostor po bývalých zahrádkách a
následné osazení lavièek. Tak se opìt
zbavíme jednoho nevzhledného místa
v naší obci. Na podzim se provede
dlouho odkládaná oprava komunikace v Sedèicích, kde bude položen
asfaltový koberec a rovnìž tak i v obci
Èíòov, kde se ještì navíc musí provést
i odvodnìní èásti komunikace kde
dochází pøi deštích k zatopení soukromého pozemku.
Na závìr bych chtìl všem popøát
pohodové a tøeba i ještì slunné dny.

Datum vydání: 08.09.2017

Vážení ètenáøi zpravodaje, léto
konèí. Dny se nám zaènou pomalu ale
jistì zkracovat a teploty budou klesat,
ale to jsme si vlastnì pøi letních
tropických teplotách pøáli. No a pøíroda
nás jako každý rok poslechla. A jak
konèí to pravé léto, konèí i prázdniny. Po
zaslouženém oddechu nastává èas na
pøichystání dìtí do školky i školy.
Skonèilo také dohadování se, kdo ty dìti
pohlídá, když rodièe musí do práce a na
táboøe už byly. Ale babièky nebojte se,

za chvíli budou další prázdniny,
tentokrát podzimní.
Léto je za námi, ale zoufat nemusíme.
I podzim má své kouzlo - pomalu
pøichází babí léto, ideální èas pro pìší
túry a pobyt v pøírodì. Hlavní sezóna
letních dovolených je sice za námi, ale
nikde fronty nebo davy a krásné poèasí!
A pokud nikam nevyrazíte, pøijïte se 28.
záøí podívat do kostela v Novém Sedle
na koncert Marcely Holanové.■

Vyhodili mì na ulici

ztratí nebo …..

Jsem malé bezejmenné koátko. V
pátek 25. srpna mì mùj páníèek s
panièkou strèili pod bundu a veèer okolo
pùl desáté se se mnou vydali do ulic
Nového Sedla. Pøestože byla tma,
dávali si moc dobrý pozor, aby je nìkdo
nevidìl. Když mìli jistotu, hodili mì
pøes plot jednoho rodinného domku a
rychle zmizeli. Naštìstí to vidìli lidé,
kteøí byli právì venku a ujali se mì.
Já jsem mìlo štìstí, ale stává, že si lidé
poøídí dvì tøi koèky, o které se však
nestarají. Ty mají další koata, o která se
opìt nikdo nepostará. A tak se toulají,
nìkterým se povede zabydlet u sousedù,
kteøí jim dají najíst, ale ty které to štìstí
nemají napøíklad pøejede auto, další se

Vl. Kubelíková, redaktorka

Nevím, jak to máte vy, lidi, ale já si
myslím, že pro takové jednání neexistuje omluva. Kotì není vìc, a pokud
se nìkdo rozhodne poøídit si koèku, psa,
nebo jiné zvíøátko pak je za nìj plnì
zodpovìdný a mìl by o nìj postarat a ne
ho „hodit na krk“ nìkomu jinému.
Každý èlovìk je dnes pyšný na to, jak
umí používat poèítaèe, bez internetu si
svùj život nedovede pøedstavit. Proè
prostøednictvím tøeba právì internetu,
ne-nabídne kotì, které ho
omrzelo, nìkomu kdo by si
ho rád vzal. Nevím, ale asi
by to byly starosti navíc
kvùli „obyèejné koèce“.■
redakce

TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY NADMÌRNÉHO ODPADU V
ROCE 2017

07. 10. 2017

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 01.09. do 30.09.2017
V mìsíci záøí oslaví
své životní jubileum:
Štefan Kecskés - Nové Sedlo
Imrich Jamnický - Sedèice
Vlasta Kubelíková - Nové Sedlo
Jaroslav Havel - Èíòov
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti.
a pohody.

8.00
9.00
10.00
11.00

-

9.00 hod.
10.00 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.

12.00 - 13.00 hod.

Èíòov – náves
Bøežany – náves
Chudeøín
Žabokliky – rozcestí za budovou
mysliveckého sdružení
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.
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NNOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Usnesení z 9. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 30.8.2017

Vážení rodièe, Vás, kterým se v roce 2017

Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
(leden - záøí) narodila miminka, informujeme,
- prodej pozemku p.è. 574/9 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce, orná pùda
že dne
- prodej pozemkù p.è. 480/49 o výmìøe 280 m2, orná pùda, p.è.
18.10.2017 od 16.30 hod.
480/50 o výmìøe 190 m2, orná pùda, p.è. 480/51 o výmìøe 141 m2,
budete
pozváni k vítání obèánkù do velké
orná pùda v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
zasedací místnosti OÚ Nové Sedlo. Žádáme o
- prodej pozemku p.è. 394/41 o výmìøe 749 m2, zahrada v k.ú.
dodání rodných listù na podatelnu OÚ k rukám
Žabokliky
- žádost Vavøinec, z.s. o poskytnutí finanèního daru
paní V. Dostálové. Více podrobností Vám budou
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce
vèas zaslány formou pozvánky.

Koncert Marcely Holanové
Jak jsme vás informovali v minulém èísle
zpravodaje, probìhne i letos tradièní podzimní
koncert v kostele Nejsvìtìjší Trojice a sv.
Václava v Novém Sedle.
28. záøí od 17.00 hodin zde vystoupí se svým
programem zpìvaèka Marcela Holanová.

JEDENÁCTKRÁT A STÁLE
POPRVÉ
4. srpna 2017 nastoupilo 18 amatérských nohejbalistù na mimoøádnou
noèní smìnu. V tento den se konal již
tradièní novosedelský nohejbalový
turnájek, ani další tradice v podobì
nalosovávání dvojic, vychlazeného
piva a dobré nálady nemohou chybìt
ani letos, protože na této tradici náš
turnájek vlastnì stojí.
Již vloni na podzim probìhl
slavnostní otevírací turnaj nového
sportovního areálu, pøesto byl letos
pro vìtšinu osazenstva velkou novinkou novì položený povrch,
zastøešené zázemí pro nohejbalisty a
diváky a hlavnì noèní umìlé osvìt-

lení, které na nás tehdy
pùsobilo jako rudý hadr na
býka, ale bohužel tehdy ještì
nebylo kompletnì zapojené,
takže jsme ho nemohli
využít a právì tehdy se v
našich hlavách zrodil nápad
udìlat noèní turnaj. A právì
noc a umìlé osvìtlení byly
letošním lightmotivem letošního sranda cupu.

Neobvyklý zaèátek v 16
hodin a obvyklé rozlosování
do dvou skupin. Letos jsme
si pro lepší rozpoznávání
družstev propùjèili názvy
našich nejznámìjších fotbalových klubù, takže na sedelském umìlém pažitu toho pozdního odpoledne pobíhali slávisti, sparani, plzeòští viktoriáni èi ostravští
baníkovci ....
Po losu jsme pronesli vìtu, kterou
jsme poté ještì nìkolikrát zopakovali
"Letos se mùže stát úplnì všechno" a
byla to pravda. Letos bych si nevsadil
ani vindru, nebylo výraznì silných ani
slabých družstev.
Po bojích v základních skupinách
jsme si na ètvrtfinále již pìknì
posvítili a bylo to parádní zahrát si pod
"lízátky". I s novým povrchem jsme se
již dostateènì sžili, takže boje o
semifinále mohly zaèít. Po velmi
vyrovnaných zápasech se nám vykrystalizovala finální
ètyøka, která si to
rozdala o medaile,
mezi nejlepší se
dostala Viktoria Pl-
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zeò, Slávia Praha, Baník Ostrava a
Slovan Liberec. Velkou podívanou
byly výkony letos jediné ženy. Radùza
se držela aktuálnì sebou vytvoøeného
pøísloví "Èím víc piva, tím tvrdší
smeèe" a její tvrdost úderù postupem
turnajového èasu tvrdla, až ztvrdla v
neuvìøitelný bronz .... a tím už se
dostáváme k výsledkùm. Letos
baníkovci z Ostravy nekutají uhlí, ale
brambory - 4.místo Jirka Blochin a
Láïa Muller. Úžasný bronz putuje do
Plznì, Viktoria a v jejím dresu výše
zmínìná Radùza Špinková a historicky nejúspešnìjší sbìratel medailí
našeho Sranda cupu Roman Kovanda
st. alias Kovèa.
Ve finále na sebe narazila favorizovaná Slavia, èerný kùò turnaje
Slovan Liberec. Na zaèátku se lépe
daøilo Slávistùm, ale asi od poloviny
prvního setu za to vzali "Severoèeši" a
pøíležitost urvat poprvé zlaté medaile
již nepustili. V èervenobílých barvách
berou støíbro Honza Bidmon a Vía
Háva a koneènì zlato po jedenácti
letech a jedenácti úèastech bere
Martin Bidmon a Láïa Jaroš, který po
pøedloòském bronzu a loòském støíbru
zkompletoval svou sbírku cenných
kovù.
Turnájek v neopakovatelné noèní
atmosféøe se vyvedl a pøíští rok
uvidíme, jestli opìt "byl night".
Velký dík za nové osvìtlení a za
pøíspìvek na ceny pro hráèe patøí obci
Nové Sedlo.■
autor - Martin Bidmon alias Kertis

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
„Èeskoslovenské žáby“ zahnaly
déš a mraèna, aby samy rojily
slzy štìstí a pøátelství!
Vše zaèalo pøed patnácti lety v
Žaboklikách. Ty spadají pod obec
Nové Sedlo, která letos hostila šest
výprav z Èeska a Slovenska. Pùl kulatý
roèník mezinárodního setkání obcí se
slovním základem „žab“ byl plný
emocí, pohody, zábavy ale také slz
štìstí a radosti. Nejde o žádnou pou
plnou kolotoèù a hvìzd zvuèných
jmen. Tady jde pøedevším o zábavu,
kterou si jednotlivé obce užívají mezi
sebou. Zábavu plnou pohody, skuteènì
pevných pøátelských pout a nadšení.
„S poèasím jsme si poradili, bylo nás
„žabákù a žabièek“ na fotbalovém
høišti v Novém Sedle dost na to,
abychom rozehnali mraky plné vody,“
vtipkoval organizátor a moderátor
setkání Radek Kajman Komoráš. „Na
emoce, jsme byli ale krátcí.“ Takovou
druhou hymnou žabích setkání se stává
písnièka od skupiny Chinaski Slovenský klín. Taková energie a síla
pøátelství je obdivuhodná. Z dìtí nám
vyrostli dorostenci, z dorostencù mladí
dospìláci. A ti slibují, že tato tradice má
pøed sebou ještì dlouhý život. Starostové sami na svém setkání projevili

zájem v tradici pokraèovat a hledali
zpùsob jak si vzájemnì každoroènì
pomoci. Se zajímavým návrhem pøišel
starosta poøádající obce Nové Sedlo
Petr Sýkora. „Nám to velmi pomùže pøi
organizaci pøíštího roèníku, který se
bude konat u nás v Žabokrekách u
Martina na Slovensku,“ radoval se
Milan Pala. Ten spoleènì s „Kajmanem“ Radkem Komorášem byl u
všech roèníkù.
Sobota patøila kultuøe, sportu a
samotným zábavným hrám. Úèastníci
setkání si mohli zahrát tenis, postavit
tým na plážový volejbal, mrknout se na
zajímavosti obce pøi komentované
prohlídce, nebo se zaposlouchat do nádherného zpìvu Žateckého
pøí-ležitostního sboru.
Nechybìlo ani tradièní
fotbalové klání Èesko –
Slovensko. Duel nerozhodnì. O vítìzi tak
rozhodly penalty, které
lépe zvládl domácí èeský
tým.
Celodenní sobotní hra
inspirovaná slavnou televizní soutìží, Pevnost
Žaboard, hra a èervená nit, byla
pøedevším o sbìru indicií a hádání
hesla dne. Na konci se
všichni pøesvìdèili o
tom, že heslo dne se
zmìnilo na heslo, které je
charakteristické pro celou historii setkání „žabích“ obcí.
„Vše je
pøedevším o nefalšovaném pøátelství, nezlomné
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a Èeskoslovenské, bez hranic a pomlèky“, prozradil Branislav Broniš ze
Žabokrek nad Nitrou, který se s celou
rodinou už tìší jako každý rok na
žateckou Doèesnou. Braòo obdržel
diplom za nejvìtšího showmana.
„Když plážový volejbal, tak bikiny,
ne?“, dodal s úsmìvem ve tváøi.
„Závìr byl doslova famózní a
dlouho zùstane v naší mysli“, svìøil se
starosta obce Žabeò David Hejneš. Vše
bylo tak krásnì spontánní, nádhernì
lidské a v oèích nìkterých z nás byly
vidìt slzièky štìstí, radosti a nadšení.
„Vítìzství si odnesli všichni, pøedevším ve svých srdcích a mysli“,

dodal Radek Komoráš. Pøi tìchto
setkáních totiž vùbec nejde o medaile.
Jde o to hrát si a pobavit sami sebe a
diváky. Letos se tato vize splnila do
puntíku. To i díky všem organizátorùm.
A také tìm, co nám vìnovali vìci do
soutìží. „Bylo na každém z nich vidìt,
jak moc chce, aby se lidi dobøe bavili a
nic nehaprovalo. Povedlo se. Obrovský
dík a symbolický potlesk na otevøené
scénì,“ zakonèil Komoráš.■

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
pole vykazují rùzná oznaèení, pøi èemž nìkterá
jsou už velmi stará. Za
jejich vznik èásteènì vdìèíme jejich zemìdìlské
poloze, èásteènì jejich
pùvodním majitelùm. K
prvnímu místu v obci patøí
Háje – AUE-WERL, IM
LOCH ( V DÍØE), Na
rybnièném poli, Zlatý
vrch, Na hrobech, Letní
úboèí,severní svah Grabische. Význam tohoto
slova

HISTORIE
Èasto se setkáváme s otázkou, proè
se místu, kde nad Novým Sedlem vede
silnice Žatec – Kadaò,. øíká Grabiš.
Toto místo nespadá do katastru našich
obcí, proto odpovìï mùžete najít na
webových stránkách obce Liboèany,
kde je zveøejnìna Obecní pamìtní
kniha a z které vám dnes pøinášíme
výpis o místním názvosloví.
LIBOÈANSKÁ KRONIKA
OBECNÍ PAMÌTNÍ KNIHA
Na poèátku vesnice tvoøí údolí Ohøe
a potoka pravìký soutok obou
vodoteèí. Mezi tìmito pravìkými toky
zùstala ještì èást bývalé vyvýšeniny
zvané GRABISCH /NA
HROBECH/, který vybíhá do ostrého
pozemního jazyku smìrem k vesnici a
na obou stranách padá strmì do údolí,
Vpravo od potoka je malý pramen,
který pøichází od cihelny,(dnes od
drùbežárny P.T.), dále do malého údolí,
které se v PEKLE stékají s potokem.
Malá výšina mezi tímto soutokem se
jmenuje VOGELHERB (ÈIHADLO),
nìkdy se øíkalo na Ptáèníku.
Pokraèování pravého bøehu potoka
nazývali naši pøedkové LEITENBERG (Leiten – úboèí P.T.) Údolí
øeky je mezi vrchem GRABISCH a
Hájem je na severozápadì uzavøeno
ZLATÝM VRCHEM – (ZLATNÍK)

/ G R AW I S C H ,
K R A B I S C H ,
K R A W I S H /
pravdìpodobnì vznikl od
Hradištì – Hrad. Jiní jsou
ale toho mínìní, že je toto
jméno odvozeno od
Hradištì, aniž by nìjaký
hrad mìl proto být brán do
úvahy, což však není
vylouèeno. (GRAB – HROB. Nabízí
se srovnání „ Na Hrobech“ s tvrzením
kronikáøe V. Hájka, který píše, že „ Na
hrobce u Liboèan byl pochován
Vratislav, kníže Lu-èanù……“,což
však pøímo neurèuje Zlatý vrch jako
místo posledního Vratislavova odpoèinku. Navíc v druhé polovinì XX
století byl skuteènì nalezen hrob u
nynìjšího rozcestí k Novému Sedlu. I
to by mohla být jedna z hypotéz o
vzniku jména Na Hrobech. P.T.) Nový
Les – o nìjakém lese v tìchto místech
nelze nic pozorovat, pouze vìtší
množství køovin, které se prostírají v
bahnì a písku. Na konci Nového lesa se
nachází starý, dávno již nepoužívaný
židovský høbitov, který byl od úplné
zkázy zachránìn v minulém roce
nìkolika opravami.(1925 P.T.) Po
spodním toku potoka po pravém bøehu,
pøicházíme z Nového lesa do PEKLA.
(nìm. PEKL –P.T.)

noci, když kráèel kolem hradeb,
zadíval se k Liboèanùm a tu mu hrùzou
stály vlasy na hlavì. Stìží se mu
podaøilo zatroubit na poplach a když se
sebìhli lidé, hrùzou užasli. Tam v dáli u
Liboèan plápolaly rudé ohnì a v jejich
záøi pobíhali za bohapustého køiku
èerti. Té noci v Žatci nikdo nespal.
Postrašený Boreš prosil Boha o pomoc
a volal: „Všichni dobøí duchové chválí
Hospodina vesele –ho-ho-ho“. Ráno
po strašném zjevu nebylo ani památky.
Ono místo, kde se za noci zjevili èerti a
kde se podle povìsti propadli do zemì,
nazývá se od tìch dob PEKLO.
Pravdìpodobnì to bylo vojsko, které
za Otakara I si zde udìlalo ležení, když
táhlo do Erfurtu. Dle jiného zdání to
mohli být nìmeètí kolonisté, které král
do Èech volal a kteøí zde pøenocovali.
V pozadí Pekla stoupá tak zvaný
MEIERBERG , /NOVÝ
KOPEC,podle pùvodního majitele/VOGELHERB – ÈIHADLO. Toto
jméno je již uvedeno ve starých
dokladech, kde ptáèníci byli jediní,
kteøí mohli tento sport (Èižbu P.T.)
provozovat,pøes to, že ostatním
rolníkùm bylo toto honební právo
odejmuto. Severovýchodní strana
Pekla je ohranièená starou usedlostí,
zvanou RUSTIKAL. Podle Èihadla
pøejdeme smìrem nahoru k t. zv.
bývalému Èervenému køíži, který byl
pojmenován podle dávno stojícího
køíže, postaveného z èerveného
pískovce, jehož podstavec byl použit
pøi stavbì domu. Pøi zpáteèní cestì
pøicházíme k vysokému topolu ke
klínu na KEILBERG – (KEIL = klín).
Tak se jmenovala i polní cesta, která
vedla na dnešní èeradické silnici k poli
zvanému „Žinkopka“. Rozcestí
èeradické a žatecko-kadaòské silnice
leží sviòské, nebo cikánské místo.
Vedle uvedených místních názvù
pøichází ještì v úvahu mnoho
jednoduchých oznaèení jako : Za
domy, Za mlýnem, k Hùrkám, k
Novému Sedlu, k Èeradicím, Na kopci,
Na potoce, Na Ohøi, u rybnika,
Rossbachova studánka, u dráhy atd. Na
Èervený køíž se váže povìst, že ve 12.
hodin v noci bylo slyšet šelest
zvonících šavlí a bubnování na bubny.■

Na toto jméno navazuje následující
povìst: POVÌST O BOREŠOVI Asi
roku 1201 nechtìli konat žateètí
hlídaèi v noci službu, protože se báli
strašidel, která se jim obèas zjevovala.
Nic nepomohlo, že jim byly zvyšovány
platy. Jeden po druhém opouštìli
službu a tak zùstalo mìsto bez noèní
stráže. Tu se pøihlásil mladý muž
Pøevzato z internetových
jménem Boreš, jehož kamenná socha stránek obce Liboèany
stojí v žateckém museu, a byl ihned za
MÍSTNÍ NÁZVOSLOVÍ. Místní noèního hlídaèe pøijat. Jedenkráte v
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#

TJ Nové Sedlo

1.

Celková tabulka
TJ Sokol Obrnice

Vážení a milý sportovní pøátelé. Podzimní èást fotbalové B tøídy 2. TJ Nové Sedlo
se rozjela na plné obrátky a naši fotbalisté mají za sebou první dvì 3. FK Chlumèany
Viktoria Lom
kola. V prvním kole si poradili na domácím høišti s nováèkem 4.5. SK
SK Strupèice
soutìže Èernèicemi, jež pøehráli jednoznaènì 5:1. Ve druhém kole 6. Sokol Tuchoøice
zajíždìli na høištì Bøezenecké Chomutov, kde vyhráli 7:1. Po dvou 7. SK Èernèice
8.
SK Ervìnice - Jirkov B
odehraných kolech mají tedy plný poèet bodù.
9.
SKP Kadaò
Výsledky:
10.
1.SK Jirkov
Nové Sedlo – Èernèice – 5:1 (Suchan 2x, Hodas, Hon, Votava) 11. SK Èernovice
Bøezenecká – Nové Sedlo – 1:7 ( Hodas 4x, Èerný, Hon,
12.
FK Blažim
13.
FK Braòany Mlékárna
Krupièka)
14.
Baník Bøezenecká Chomutov
V záøí a øíjnu se utkají naši fotbalisté s tìmito týmy.
10.9. od 17h Obrnice – doma
17.9. od 17h Èernovice – doma
23.9. od 13h Lom – venku
1.10. od 16:30 Strupèice – doma
7.10 od 12:30 Blažim - venku
Prosím všechny fanoušky a pøátelé sedelské kopané aby pøišli podpoøit náš tým.

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

2

2

0

0

14:3

6

3

2

2

0

0

12:2

6

3

2

2

0

0

9:3

6

3

2

2

0

0

7:3

6

3

2

1

1

0

9:5

4

-2

2

1

0

1

5:4

3

0

2

1

0

1

4:5

3

0

2

0

1

1

3:4

2

-4

2

0

1

1

6:9

2

-1

2

0

1

1

5:9

2

-1

2

0

1

1

2:5

1

-2

2

0

1

1

6:10

1

-5

2

0

0

2

2:7

0

0

2

0

0

2

3:18

0

-6

Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

DIVADLO ŽATEC - Program na ZÁØÍ 2017
5.10.2017
24.10.2017
29.10.2017
10.11.2017
20.11.2017
...11.2017

11.12.2017
18.12.2017
11.1.2018
29.1.2018
....1.2018
…2.2018
….2.2018
…26.3.2018
….3.2018
….4.2018
….5.2018
15.5.2018
…6.2018

Nabídka èinoherních pøedstavení pro sezónu 2017/2018
ØEDITELSKÁ LOŽE
Hraji - Miroslav Zindulka a Alois Švehlík
RUSKÁ ZAVAØENINA
Ochotnické pøedstavení DS Krupka
ØÍMSKÉ NOCI
Hrají - Simona Stašová a Oldøich Vízner
ROK NA VSI
Alois a Vilém Mrštíkovi
CHLAP NA ZABITÍ
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek,
Alžbeta Stanková, Michal Slaný
PRACHY
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondøej Vetchý,
R. Trsan, M. Novotný, J. Štrébl,
N. Boudová, S. Laurinová, P. Kikinèuk,
Z. Košata /R. Slivka
CENA ZA NÌŽNOST
Hraji - Jana Janìková,Jitka Èvanèarová,
Alexej Pyško, Jan Kaèer,
DOMÁCÍ ŠTÌSTÍ
Hraji - Iva Hüttnerová Michaela Dolinová
David Suchaøípa
VINETÚ, VINETÚÚÚ
Ochotnické pøedstavení
Ochotníci Jižní mìsto
Tchýnì na zabití
Hraji: Lucie Zedníèková, Dana Homolová,
Anna Kulovaná a Martin Kraus
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Hrají: A.Polívková, J.Hrušínský,
M.Šplechtová, L.Hruška, M.Sitta, K.Hrušínská, a
další
NEVILLÙV OSTROV
Hrají: Jan Révai, Kamil Halbich, Filip Èapka,
Filip Kaòkovský, Tomáš Kobr,
CYRANO
Hrají: Ernesto Èekan, David Gránský,
Eva Burešová,Hana Gregorová,
ZAMILOVANÝ SUKNIÈKÁØ Hrají: Lukáš Vaculík, V. Limr ,P. Neèas,
F. Tomsa, M. Zounar, M. Boèanová, ….
SBOHEM, ZÙSTÁVÁM!
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová,
Pavel Zedníèek, Jaromír Dulava
SLAST
Hrají: Ondøej Pavelka, Jakub Prachaø,
Kristýna Fuitová-Novák
MANŽELSTVÍ V KOSTCE Hrají: Zuzana Kronerová a Oldøich Navrátil
RAPER
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová,
Dominika Èervinková, Julie Šurková
CELEBRITY
Celoveèerní stand-up comedy Ondøeje Sokola!
Více informací na: http://www.divadlozatec.cz/
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OPRAVY A
REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a
pokrývaèské práce
Kovanda Luboš
tel.: 720 636 090

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE

PRANOSTIKA na
mìsíc ZÁØÍ:

V Novém Sedle, ul. Pøíkrá èp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Podzim bohatý na
mlhu vìští v zimì
mnoho snìhu.

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì neomezen
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