Novosedelský
cerven 2012
zpravodaj
císlo 6 rocník II.

V

ážení spoluobèané, pøedem
mého úvodního sloupku bych
chtìl pøipomenout Dìtský
den, který se konal v sobotu
23.6.2012. Sám za sebe si dovoluji
napsat, že se tato akce velmi vydaøila
a to nejen krásným poèasím, ale jsem
spokojen se spoluprací všech, kteøí se
na pøípravách, ale i prùbìhu celé
akce podíleli. Jmenovitì si dovoluji
podìkovat paní Hanì Kovandové,
paní Svìtlanì Prokùpkové, paní
Helenì Bidmonové, dále zamìstnancùm OÚ a èlenùm fotbalového týmu TJ Nové Sedlo. Neménì
velký dík patøí sponzorùm, bez
kterých bychom nemohli uskuteènit
Dìtský den v takovém rozsahu:
Severoèeské pískovny a štìrkovny
s.r.o., HOLZ TRADE s.r.o., M+A+J
Sedèice, IZOS, s.r.o., KLEMO s.r.o.,
Miloš Kudrnáè, ELEKTROPRÁCE
UMK v.o.s. Žatec, Milan Lindner,
Nguyen Thanh Van, Pham Minh
Phan.
Jistì jste si všimli dokonèené rekonstrukce støechy na bývalé faøe.
Mnozí z Vás si tuto rekonstrukci
chválí, za což jsem rád, že se mezi
námi najdou lidé, kteøí si takových
památek váží. Bohužel jsou mezi
námi i tací, kteøí by nejradìji staré a
znièené, by památky, zboøili a
koukali na hromadu sutì. Tímto bych
Vás chtìl ujistit, že jen pokud to bude
finanènì možné, obec bude i nadále
tyto památky postupnì zachraòovat a
obnovovat. A už se jedná o místní
faru, kostel v Žaboklikách, sochy v
Bøežanech a v Èíòovì a další.
Uvìdomme si, že právì tyto památky
jsou dominantami našich obcí.
Na závìr bych chtìl popøát všem
dìtem krásné prožití letních prázdnin
a dospìlým pøíjemnì strávené dny v
dobì dovolených.
Petr Sýkora, starosta
Dne 9.6.2012 se narodila
Sofinka Weibergová z Bøežan.
A rodièùm holèièka pøinese mnoho
radosti a šastných chvil,
a je zdravá a
roste jako
z vody.
Blahopøejeme k
narození dìátka.

Vážení ètenáøi zpravodaje...
HURÁ!!!!! Proè svùj úvodní sloupek zaèínám právì tímto sloganem, je
vám jistì známo. Uplynulo to jako voda, ani jsme se nenadáli a je tu konec
školního roku. Pro žáky a studenty všech stupòù škol zaèíná dlouho
oèekávané prázdninové období, kdy si odpoèinou od školních povinností a
nuceného ranního vstávání. Prázdniny, to je pøedevším spousta volného èasu,
zábavy, koupání, seznamování a hlavnì zážitkù. Ale také prázdninové
brigády pro ty, kteøí nechtìjí celé prázdniny prolenošit, ale mají zájem si
pøivydìlat na své osobní potøeby, cestování, nebo úhradu dalšího školního
vzdìlání. Poslední den školního roku je pro nìkoho obyèejný den, pro
nìkoho zaèátek vytouženého volna, ale pro dìti, kterým se øíká celý školní
rok PØEDŠKOLÁCI - prostì velký den. Je to den, kdy se louèí se svou
školkou a školka s nimi. Redakce Novosedelského zpravodaje pøeje všem
svým ètenáøùm a návštìvníkùm internetových stránek krásné a pohodové
letní dny prázdnin a dovolených.
K 31. èervenci 2012 odchází dlouholetá øeditelka ZŠ a MŠ Mgr. Danuše
Milsimerová. Od 1. èervence 2002, kdy byla vybrána ve výbìrovém øízení na
funkci øeditelky školy, se snažila o kvalitní vedení školy a následné výuky
žákù. Pod jejím vedení došlo k modernizaci výuky pomocí poèítaèové a jiné
audiovizuální techniky. Podílela se na obnovì a organizaci kulturnì
spoleèenských akcí pro žáky školy a jejich rodièe napø. “Mikulášské
besídky”, vítání jara a dalších akcí, kdy spoleènì s pedagogickým sborem
zábavnou formou seznamovala žáky s tématy, které nejsou zrovna u žákù v
oblibì. Zároveò se ale, bohužel, projevovaly jisté nedostatky v jednání, které
byly pøíèinou odchodu nìkterých žákù do jiných škol. Mgr. Danuši
Milsimerové pøejeme hodnì úspìchù v jejích následných aktivitách.
Jak se zmìnilo technické vybavení školy, máte možnost posoudit v další
èásti zpravodaje.
Omlouváme se ètenáøùm, že jsme v tomto èervnovém zpravodaji
vypustili rubriku historie. V mìsíci èervnu probìhlo hodnì spoleèenských
akcí, proto pøednostnì zveøejòujeme informace o jejich prùbìhu. Protože
jsme do redakce dostali od návštìvníkù a úèastníkù nìkolik desítek fotografií
budeme je postupnì upravovat a zveøejòovat na internetových stránkách
obce.
Abychom ale nezùstali k rubrice historie zcela macešští, máme pro
milovníky historie jednu lahùdku...
Usnesení
ze 6. zasedání ZO ze dne 27.6.2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- prodej èásti pozemku p.è. 894/8 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- úprava ceníku placených služeb v DPS v Novém Sedle
- kupní smlouva o koupi bytové jednotky è.p. 56 v Novém Sedle
- výpùjèka kostela sv. Václava v Novém Sedle od Øímskokatolické církve
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Pokracování ze strany 1:
Manželé Ryskovi pøedali obci k uložení farní úèetní knihu z období roku 1730. Obec Nové Sedlo po dohodì
s diecézí Øímskokatolické církve nechá zpracovat odborný posudek o obsahu kronik, se kterým vás postupnì
seznámíme.

Že se aktivity vedení obce v oblasti služeb pro obèany setkaly s pøíznivým ohlasem, svìdèí nejen písemná
vyjádøení v rubrice dopisy ètenáøù, ale i ústní vyjádøení obèanù pøi náhodných rozhovorech. Kladnì hodnotí
pøedevším odvoz zahradního odpadu, pøípadnì využití smlouvy mezi Obcí Nové Sedlo a Vìznicí Nové Sedlo o
možnosti využití odsouzených k rùzným øemeslným pracím pøi údržbì nemovitostí.
Ne všichni ètenáøi zpravodaje mají možnost sledovat na internetových stránkách obce aktuelní informace o
dìní v našich obcích. Proto nìkteré z nich zaøazujeme i na stránky zpravodaje, i když se zpoždìním.
DÁLKOVÝ PLYNOVOD „GAZELA”
Dálkový plynovod „Gazela” v délce 166 km spojí
na èesko-nìmeckých hranicích pøedávací stanice
Brandov a bavorský Waidhaus. Staví se ze dvou smìrù
(ze severu i jihu) a stavbaøi se setkají u Sýrovic na
Podboøansku. Nový plynovod u Stranné a Èíòova poblíž
Nového Sedla pøejde øeku Ohøi a odtud bude smìøovat na
jih kolem Bøežan, Chudeøína a Žaboklik na
Podboøansko. Nìkteøí z Vás se do tìchto oblastí výstavby
z rùzných dùvodù nedostanou, proto Vám pøedkládáme
alespoò struènou informaci, vèetnì fotografií, o
pokládání dálkového plynovodu.

Stavba plynovodu Gazela navazuje na výstavbbu
plynovodù OPAL v Nìmecku a Nord Stream na dnì
Baltického moøe. Tìmito plynovody vèetnì Gazely
odteèe hlavnì plyn z Ruska do Nìmecka. Již je také jasné,
kdo dodá pro plynovod potrubí. Net4Gas si vybral firmy z
Turecka a Itálie.
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Rozšiøuje se i ložisko tìžby štìrkopísku v lokalitì obce Chudeøín, což nìkterým obyvatelùm obce není
pøíjemné. Ale touto problematikou jsme se zabývali v pøedchozím zpravodaji, proto se k ní nebudeme vracet.

Jaroslav Kubelík, redaktor

Záchranný archeologický výzkum v Brežanech
Archeologický záchranný výzkum probíhá od r.
2010 v pøedpolí rozsáhlé tìžby štìrkopísku na ostrožnì
nad zaniklým korytem øeky Ohøe. Zde se nachází
polokulturní lokalita s poèetnými doklady pravìkého
osídlení na ploše asi 5 hektarù. Záchranné práce provádí
regionální muzeum v Žatci pod vedením PhDr. Petra
Holodòáka.
V dubnu 2012 byla zahájena poslední etapa výzkumu
lokality na ploše cca 3 ha. Dosud bylo zjištìno asi 10
pùdorysù obytných domù kùlové konstrukce. Nìkteré ze
staveb mají monumentální rozmìry – délku až 45 metrù a
šíøku 8 až 9 metrù. Dále se podaøilo prozkoumat sídlištní
jámy (vìtšinou tzv. zásobnice sloužící primárnì ke
skladování obilí), 4 kostrové hroby a 6 hrobù žárových.
Nejstarší stopy osídlení na lokalitì se datují do období
starého neolitu, konkrétnì kultury nálevkovitých pohárù
(3800 až 3400 pø.n.l.). Jeden z hrobù náleží zøejmì kultuøe
bádenské (cca 3400 až 3100 pø.n.l.). Další dva kostrové
pohøby lze podle uložení zemøelých a jednoho
keramického milodaru datovat do období kultury
zvoncovitých pohárù (2500 až 2200 pø.n.l.). Zjištìno je i
osídlení kultury únìtické ze starší doby bronzové (2200 –

1600 pø.n.l.). Nejménì 4 kùlové domy lze datovat do
støední doby bronzové – kultury mohylové (1600 až 1300
pø.n.l.).
Výzkum bude ještì pokraèovat v èervnu t.r. a
podrobnìjší informace budou k dispozici až po jeho
úplném vìdeckém vyhodnocení.
PhDr. Petr Holodòák
archeolog muzea v Žatci
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Dopisy ètenáøù...
Kam s ním?
Mnozí urèitì zalistují v pamìti na školní léta a vzpomenou si na Nerudovskou povídku – Kam s ním. Tato
povídka mi pøipomínala letitou situaci, kdy veškerý „zelený odpad“ ze zahrádek, který se již nehodil do
kompostu, nebylo kam vyvážet. Žádná skládka nebyla za vesnicí, do køovin také ne, a tak tedy, kam s tím? Na
jedné stranì jsem mìla radost, že mi vše krásnì roste, ale když jsem si vzpomnìla, že budu mít zase starosti,
vìøte mi, ani mì to netìšilo. S velkým potìšením jsem pøivítala rozhodnutí obecního úøadu, že každé pondìlí
ráno se odváží zelený odpad ze zahrad. Staèí, že jej dáme pøed dùm a máme èisto, pìknì upravenou zahrádku a
pocit bezstarostnosti.
Dovolte mi, abych jménem svým a rovnìž jménem našich spoluobèanù podìkovala Obecnímu úøadu v Novém
Sedle za tuto užiteènou službu, kterou pro nás vykonávají.
A. Alföldiová
Prostøednictvím zpravodaje chceme podìkovat vedení obce a Vìznice Nové Sedlo za uzavøení dohody
využít odsouzených k øemeslným pracím na naší nemovitosti „ výstavba nového oplocení“. Tímto zpùsobem
také dìkujeme odsouzeným, kteøí se na výstavbì oplocení podílejí. Jejich pracovní nasazení je na vysoké úrovni
a bezproblémové.
Manželé Martin a Petra Sivokovi
strana 4

Spolecenské akce...
Úèast naší Obce Nové Sedlo na dalším roèníku sportovnì zábavné soutìže Mikroregionu Žatecko „ Sranda
bez plotù“ tentokrát v Liboèanech... Letošní klání obcí mikroregionu Žatecko " Sranda bez plotù" se konalo v
sobotu 16.èervna 2012 v Liboèanech. V poøádání " Srandy
bez plotù" se obce støídají, vloni se uskuteènily v Holedeèi.
Soutìží bylo šest a byly pojaty v duchu " Zachraò se, kdo
mùžeš". Soutìžící si v tento den zahráli nejen na
záchranáøe, zdravotníky, sportovce, ale i vìznì a vojáky.
Poèasí se vydaøilo, bylo velice letní a tak došlo i na cisterny
s vodou, které pomáhaly nejen soutìžícím pøežít tyto letní
teploty. Nechybìla legrace, tak jak to v tìchto kláních
každoroènì bývá. Celou akci vedl Dj Majkl velice vtipnì a
zodpovìdnì. Veèer od 19.00 hodin se postaral i o taneèní
zábavu. Soutìžilo celkem 13 obcí a vítìzem se staly
Liboèany. Tým Nové Sedlo ( Hana a Roman Kovandovi,
Ludìk Györi, Milan Koèan, Anna Bartálová , Andrea
Svobodová a Hanka Kovandová a Roman Kovandovi
mladší ) se umístil na 11. místì , nebo 12. místo mu bylo
uzmuto týmem " Výškov". Je tøeba podotknout, že organizátorùm akce, tj. Liboèanùm se podaøilo vytvoøit
hostùm, divákùm a soutìžícím velice zdárnì pøíjemnou atmosféru a zpestøit všem sobotní den. Akce byla
doprovázena " Výstavou zbraní a leteckých modelù v budovì OÚ Liboèany. Nechybìly motorky, hasièi,
stánkaøi s obèerstvením a suvenýry. Podìkování patøí také zúèastnìnému týmu a Obecnímu úøadu Nové Sedlo.

Hana Kovandová, text a foto

Detský den
V sobotu 23.6.2012 od 12:00 hodin se na fotbalovém høišti TJ Nové Sedlo konal Dìtský den. Sluneèné
poèasí pøilákalo vysoký poèet dìtí i rodièù. Byla pøipravena branná hra s tøemi hlídkami a dìti mìly možnost
ukázat své vìdomosti z první pomoci, z pøírodovìdy, ale také zda znají naše èeské pohádky. Na høišti bylo 12
sportovních soutìží a zde si i vyzkoušely , jak jsou zdatní. Ti nejlepší byli odmìòováni pìknými cenami a ti co
nevyhráli, dostávali balíèky s cukrovinkami. Všechny dìti, nejen soutìžící, se mohly zdarma obèerstvit párkem,
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Pokracování ze strany 5:
Celou akci doprovázel moderátor Jiøí Formánek z Evropy2, který mimo jiné do programu zahrnul i jiné,
menší soutìže, pøi kterých byly dìti také odmìòovány.
Bìhem dne mohly dìti využít øetízkový kolotoè, zaskotaèit si v nafukovacích skákadlech, zajezdit si na
koních. K velkému pøekvapení byl pøíjezd velkého nakladaèe, který byl v rámci dobré spolupráce se
Severoèeskými pískovnami a štìrkovnami, pøistaven na dìtské høištì, kterého si mohly dìti prolézt a
prohlédnout. Další možností pro dìti bylo svezení v policejním autì, což dìti plnì využily a od samotných
policistù byly obdarovány dáreèky…tímto dìkujeme policistùm ze Žatce. Pøíjemnou záležitostí, vzhledem ke
sluneènému dni, byl pøíjezd hasièù z Liboèan, kteøí nastøíkali na èást høištì nezávadnou pìnu, ve které se dìti
plnì vyøádily a následnì se mohly osvìžit gejzírem vody. Ke shlédnutí bylo velmi zajímavé vystoupení psovoda
pana Václava Zumra, který dìtem, ale i dospìlým, pøedvedl poslušnost své fenky Polly pøi vyhledávání drog
ukrytých v bedýnkách…obìma moc dìkujeme. Mnoho dìtí nadšenì využilo i malování na oblièej.
Program byl opravdu bohatý s velikou úèastí. Z radostí dìtí bylo zøejmé, že si tento den naplno užily. Nebylo
zapomenuto ani na dospìlé, pro které byla pøipravena veèerní zábava s živou hudbou, kterou provázel až do
pozdních ranních hodin pan Jirásek z Nového Sedla.
Hana Kovandová
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Dne 27.6.2012 probìhl „Den otevøených dveøí“ Základní a Mateøské školy v Novém Sedle, pasování na
školáky dìtí z MŠ, letní párty s programem a obèerstvením. Z této akce vám pøedkládáme nìkolik fotografií.

Jaroslav Kubelík, redaktor

TJ NOVÉ SEDLO
Vážení a milí sportovní pøátelé, sezóna 2011/2012 je
za námi. Tým Nového Sedla zakonèil premiérovou úèast
ve 3. tøídì na krásném 7. místì ze 14 úèastníkù. Dovolte
mi, abych Vás struènì seznámil s prùbìhem zbylých
utkání, které byly v jarní èásti odehrány.
TJ Nové Sedlo – Fk Vroutek 5:2 (Horváth Jakub
2x,Korf Vladimír,Hon Michal, Böhm Petr)
První èervnový víkend roku 2012 zavítal na sedelský
pažit celek z Vroutku. Sedelští mìli vrouteckým co oplácet
z podzimního utkání, ve kterém podlehli soupeøi 4:1 na
jeho høišti. Zápas zaèal velmi svižnì, domácí od zaèátku
útoèili a vroutecká obrana si nevìdìla s domácími rady.
Snaha nebyla marná a domácí brzy otevøeli skóre, když se
v 10 minutì trefil záložník Jakub Horváth. Za pár minut už
to bylo 2:0, když se z pravé strany prosadil Böhm.
Domácím se daøilo vše, na co sáhli. Výbornì kombinovali
a jasnì pøehrávali soupeøe, který si s domácími útoky
nevìdìl rady. Ve 30 minutì už to bylo 3:0, když se z
pøímého kopu trefil pøesnì domácí stoper Michal Hon.
Domácí na chvilku polevili a hosté toho dokázali bleskovì
využít a tìsnì pøed pøestávkou snížili, do kabin se šlo tedy
za stavu 3:1 pro domácí. Do druhého poloèasu vstoupil

domácí tým stejnì dobøe jako do celého zápasu. Po pár
odehraných minutách domácí opìt navýšili skóre, když se
trefil opìt Horváth a zvýšil na 4:1. Hosté dokázali ještì
snížit na rozdíl dvou branek, ale to od nich bylo vše.
Naopak domácí v závìru zápasu pøidali ještì jeden gól a
uzavøeli tak skóre zápasu na 5:2.
TJ Sokol Lenešice – TJ Nové Sedlo 1:2 (Varga Ludìk,
Èerný Jakub)
V pøedposledním zápase sezóny zajíždìli naši
fotbalisté na høištì Lenešic. Jejich tým se krèil na spodních
místech tabulky a tak se èekal jednoznaèný prùbìh. Opak
byl však pravdou. Sedelští mìli více ze hry, ale jako první
udeøili domácí, když hostující obrana udìlala obrovskou
hrubku a domácí po úniku jejich útoèníka otevøeli v 15.
minutì skóre ve svùj prospìch. Hosté se však nevzdali a po
nìkolika slibných šancích se doèkali vytouženého
vyrovnání. Ve 25. minutì srovnal stav utkání nádhernou
støelou z hranice pokutového území hostující Ludìk
Varga. Vyrovnávací gól hosty nakopl a snažili se strhnout
vedení na svou stranu. Ve 35. minutì už se doèkali, když
Živníèek našel krásnou pøihrávkou za obranou èíhajícího
Èerného a ten vstøelil vedoucí branku a jak se pozdìji uká-
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mutov.

TJ Nové Sedlo pokracování ze strany 7:
-zalo i rozhodující branku zápasu. Ve druhém poloèase tempo
penaltu v zápase a stal se zaslouženì nejlepším hráèem
hry polevilo a hrálo se spíše ve støedu høištì, ani jeden tým nemìl
domácího týmu. Hosté i pøes to udeøili po druhé a zvýšili skóre
moc šancí. Zápas skonèil šastnìji pro hosty, kteøí porazili
na 2:0. Zdálo se, že zápas je rozhodnutý ale domácí chtìli s
Lenešice na jejich høišti 2:1 a vezli si tak 3 cenné body. Kaòku na
výsledkem nìco udìlat a potìšit tak pøíchozí fanoušky, ale
jinak pìkném utkání udìlala situace z 90. minuty kdy domácí
hostující pomezní byl opìt proti, když regulérní gól vstøelil
hráè, udeøil do oblièeje hostujícího stopera a strhla se zbyteèná
obránce Kaèenák a hlavní sudí mu dal za pravdu. Domácí tak v
mela, po které mohli hosté ještì o vedení pøijít, ale gólman Jíra
posledním zápase podlehli Vrbnu 2:0 a zakonèili sezónu
byl proti a šanci zlikvidoval.
prohrou na domácím høišti.
TJ Nové Sedlo – TJ Vrbno nad Lesy 0:2
Na závìr bych chtìl moc podìkovat trenéru Jiøímu
V posledním zápase sezóny zavítal na sedelské høištì celek z
Opletalovi, který se vrátil z vojenské mise ve zdraví a znovu
Vrbna, který se pøed tímto zápasem nacházel na druhé pøíèce
pøevzal náš tým, který se na jaøe potýkal s mnoha problémy.
tabulky. Utkání slibovalo velký souboj, Nové Sedlo by se v
Pod jeho vedením se výkony i morálka týmu opìt zvedly.
pøípadì vítìzství posunulo na pøední pøíèky a Vrbnu šlo o
Doufám tedy, že v našem klubu setrvá a v pøíští sezónì nás
udržení druhého místa, ze kterého by mìli šanci postoupit do
dovede k vytouženému postupu do okresního pøeboru.
okresního pøeboru. Domácí šli do zápasu s tím, že nemají co
Dále bych chtìl moc podìkovat všem fanouškùm jak
ztratit. Od úvodu udávali tempo hry a útok støídal útok,
Liboèanským tak Sedelským, kteøí nás celou sezónu
vyústìním tlaku byla nastøelená tyè v 15. minutì, ale to bylo od
neúnavnì podporovali a jezdili za námi na všechny venkovní
domácích vše. Naopak na druhé stranì udeøili hosté. Ve 30.
zápasy, za což jim patøí obrovské uznání a nebojím se øíci, že
minutì se støedem høištì prosmýkl hostující hráè a otevøel skóre
se náš klub mùže pyšnit nejlepšími fanoušky v okrese. Velký
zápasu. Za pìt minut už mohla být pohroma dokonána. V
dík patøí všem, kteøí se podíleli na pøípravì domácích
pokutovém území fauloval domácí obránce hostujícího
zápasù a údržbì areálu, jmenovitì jsou to: Miroslav Èerný,
útoèníka a sudí naøídil penaltu. Hosté si postavili balón na
Jiøí Èerný, Tereza Èerná, Dagmar Èerná, Josef Adamec,
puntík, ale domácí gólman David Vávra skvìle vystihl smìr
Ondøej Bukovský (trenér mládeže), Kateøina Krejèová
støely a stal se hrdinou okamžiku a udržel šance domácích na
(trenér mládeže) a Patrik Lajbl (kustod týmu).
zvrat zápasu. Do šaten se šlo tedy za stavu 1:0 pro hosty. Do
Nejvìtší podìkování patøí Obci Nové Sedlo a jejímu
druhého dìjství nastoupili domácí fotbalisté odhodláni
zastupitelstvu za finanèní a materiální podporu, bez které
minimálnì utkání vyrovnat. Výbornì kombinovali a tlaèili se do
by nemohl fotbal v Novém Sedle fungovat.
šancí. Když už to vypadalo, že domácí srovnají, proti byl
Dále patøí velký dík za podporu Vìzeòské službì Nové
hostující pomezní, který nepochopitelnì mávl offsaid pøi gólu
Sedlo, Severoèeským pískovnám a štìrkovnám, provozovna
Èerného aèkoli se o postavení mimo hru v žádném pøípadì
Roztyly a Pivovaru Žatec.
nejednalo. A tak se opìt dìly vìci na druhé stranì. Po ojedinìlé
Chtìl bych popøát všem krásné léto a doufám, že se ve
šanci hostí domácí stoper sestøelil hostujícího útoèníka v
zdraví sejdeme na startu nové sezóny 2012/2013, která zaène 18.
pokutovém území a hosté mìli výhodu druhého pokutového
srpna tohoto roku.
kopu. Domácí brankáø Vávra byl opìt proti a chytil druhou
Jakub Èerný

Fotbalový kroužek pro malé
fotbalisty a fotbalistky
Sdìlujeme Vám, že fotbalový kroužek
pro malé fotbalisty a fotbalisty je
bìhem letních prázdnin pozastaven.
Dùvodem je odjíždìní dìtí na tábory,
dovolené... Tréninky se opìt rozjedou
po prázdninách - termín bude rodièùm
vèas sdìlen prostøednictvím
Novosedelského zpravodaje.

V

sobotu 30. 6. 2012 od 15:00
hodin se koná
vysvìcení
Svatostánku
sv. Huberta v
Žaboklikách.
Vysvìcení provede P.
Alexander Siudzik administrátor
farnosti.
Myslivecké sdružení
Sedèice-Èeradice

Ondøej Bukovský
N abízím kom p letn í služby
v oblasti péèe o ruce a n ohy:
M an ikúra - N ehto vá m od eláž P edikú ra
Svìtla K u belíková
telefon 720 26 6 768
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