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MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo
Vážení spoluobèané, v uplynulém mìsíci se na høišti v Novém
Sedle opìt konal sportovní den pro
dìti. Poèasí bylo jako vždy ideální,
sešlo se velké množství lidí, hlavnì
dìtí a všichni si to náramnì užívali.
Jako vždy byla pøipravena spousta
atrakcí a soutìží. Letos se poprvé na
organizaci spolupodílela i Vìznice
Nové Sedlo, za což jim tímto dìkuji.
Podìkování rovnìž patøí i zamìstnancùm obce a i všem spoluobèanùm, kteøí se podíleli jak na
pøípravì, tak i na samotném prùbìhu sportovního dne. Velké podìkování patøí i všem sponzorùm,
kteøí nám pøispìli finanèním darem
(pro opozièní zastupitelé, na základì smlouvy, která je zanesena v
úèetnictví).
V prùbìhu letních prázdnin probìhne výmìna svítidel v uèebnách
ZŠ vèetnì jejich vymalování,
probíhá malování místního pohostinství, dokonèuje se rekonstrukce bytù v è.p. 56 v Novém Sedle.
Byly osazeny bet. stoly na stolní
tenis v obci Bøežany a v Sedèicích,
aby si dìti o letních prázdninách
mohli hrát. Ve všech obcích byli a
jsou naši obèané spokojeni s
umístìním tìchto stolù tak, jak je
osadili zamìstnanci obce. Tak snad i
v Sedèicích budou naši obèané
spokojeni.
Tìšíme se na Vaše pøíspìvky do
Novosedelského zpravodaje, kde
máte možnost nás ostatní seznámit
se svými podnìty a nápady nebo i
stížnostmi.
Na závìr bych chtìl všem dìtem
popøát krásné pohodové dva mìsíce
prázdnin a dospìlým pøíjemnì
strávené dny v dobì dovolených.■

Datum vydání: 12.07.2019

Vážení ètenáøi zpravodaje,
v dobì, kdy se k vám dostává èervnové vydání zpravodaje, mají již dìti dlouho
oèekávané prázdniny. Školní rok skonèil pro nìkteré úspìšnì, pro nìkteré ménì
úspìšnì, ale všechny dìti si jistì oddechly, že ho mají za sebou.
Dìti z naší základní a mateøské školy si pro své rodièe na závìr školního roku
pøipravily dlouho oèekávanou besídku, na kterou dlouho dopøedu pilnì
trénovaly. Školní zahrada byla plná vdìèných a dojatých rodièù, dìti pøedvedly
program jako opravdoví umìlci, pedagogové celý program výbornì pøipravili.
Každý z nás si urèitì rád vzpomene na nìkterého ze svých nìkdejších uèitelù a
my vìøíme, že stejnì tak tomu bude i u dìtí, které vystupovaly na této besídce.
Léto je tady a s ním prázdniny, koupání, tábor, cesta k babièce a dìdovi nebo k
moøi. Pøejeme všem dìtem, aby ty nejkrásnìjší dva mìsíce v roce byly plné
sluníèka, pohody a krásných zážitkù.■
redakce

Údržba zelenì
Stejnì jako v minulých letech se objevují stížnosti obèanù, že v jejich okolí
není posekána tráva. A stejnì jako v minulých letech, nám nezbývá než
odpovìdìt, že není v našich silách posekat trávu ve všech obcích najednou.
Urèitì se najdou kritici, kteøí budou tvrdit, že je to pouze výmluva, ale snad již
všichni vìdí, že údržbu zelenì provádí obec vlastními prostøedky a
zamìstnanci. A tìch je samozøejmì omezený poèet. Nestaèí udržovat zeleò ve
všech šesti obcích najednou. Proto vás „stejnì jako v minulých letech“ prosíme
o trpìlivost.■
redakce

Podìkování
Dne 25. 6. 2019 jsme se zúèastnili Vítání obèánkù. Chtìli bychom tímto
jmenovitì podìkovat panu starostovi Petru Sýkorovi a Ditì Sýkorové a
samozøejmì všem dalším, co se na vítání podíleli. Moc nás pozvání potìšilo,
atmosféra byla rodinná a hodnì pøátelská. Naše dvì dìti dostaly krásné
hodnotné dárky, za které jejich jménem chceme také moc podìkovat.
Jsme moc rádi, že bydlíme v takové obci, která funguje pro lidi, a mohou tu
vyrùstat i naše dìti.■
Pavel Bem

Petr Sýkora, starosta
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobèané, nejradìji bych psal jen samé
pozitivní vìci plné optimismu a
radosti, ale bohužel v dùsledku
"kvalitní a konstruktivní práce"
naší opozice tomu tak nelze.
Vzpomnìl jsem si na pár
èlánkù, které se objevily v
rùzných médiích napø. od pana
Stejskala "ukradené volby"
nebo "puè v Novém Sedle", kde
se ohání demokracií. Nejdøíve
by bylo vhodné vysvìtlit opozici slovo „puè“ - je to násilný
pøevrat...nevím, že by v Bøežanech v dubnu došlo k násilí, i
když pan Stejskal obèas neudržel nervy na uzdì. A rovnìž
nám sdìlil, že dìkuje tìm, kdo
našli odvahu øíci svùj názor…což je logické. Ale na
druhou stranu napadá ty, kteøí
také øekli svùj názor (kteøí ho
nechválí), ale to už je zrada a
lidské selhání vèetnì krádeže
voleb. Nezdá se Vám to také
trochu zamotané? Slovo demokracie je forma vlády, ve které
se všichni obèané rovnì podílejí - pøímo nebo nepøímo
skrze volené zástupce...jak je to
jednoduché. Ale nám se tu
objevilo nìco, co nelze ani
pojmenovat, je to samá stížnost
a nesmyslné dotazy na obec,
která je povinna žadateli do 30ti
dnù odpovìdìt dle zákona
128/2000 Sb. a dle zákona

106/1999 do 15ti dnù. Samozøejmì, že to zatìžuje pracovníky obce, kdy musí hledat i
v archivu nìkolik let zpìtnì
dokumenty jen aby bylo uspokojeno pár jedincù, co nemají co
na práci. Proto bych tímto chtìl
požádat drtivou vìtšinu našich
slušných obèanù, kteøí pøijdou
na úøad si nìco zaøídit a nebude
jim hned vyhovìno èi budou
muset chvilku poèkat, a jsou k
pracovnicím na úøadì shovívaví.
Po dvou mìsících práce se
nám podaøilo stabilizovat obecní úøad, vèetnì všech zamìstnancù obce, kdy už opìt
vše bìží tak, jak má. Opìt byly
obnoveny všechny kontakty a
vztahy, které byly narušeny
bìhem 5ti mì-síèního vládnutí
souèasné opozice, a se jedná o
okolní obce, úøady, ministerstva, vìznice èi firmy.
Pøál bych si, aby v budoucnu
již znovu nedošlo k tomuto
"experimentu", který zapoèal
loni v létì pøedvolební, lživou a
pomlouvaènou kampaní, ve
které souèasná opozice opìt
pokraèuje, kdy se zaštiuje
"ochranou matky pøírody",
která je ale v jejich kampani až
nìkde v pozadí...bohužel.■

Napsali jste nám...
Èas od èasu na mé zdi na FB vyskoèí
bubák. Zaèala jsem mu tak øíkat,
protože bubák je zlý, nechce nic
zlepšovat a nechce, aby lidi byli v
pohodì. Je negativní a ukazuje jen na
„špatné” vìci.
Tak jsem o nìm zaèala tak trochu
pøemýšlet. Proè to dìlá? Má z toho snad
radost, že jeho pøíspìvky vyvolávají
agresi, kterou pak pod nimi èteme.
Kdybych já byla v této cílové
skupinì, pro kterou jsou tyto pøíspìvky
úmyslnì vkládány, tak bych nejspíš
také zaèala psát agresivnì a už by mì
nezajímalo, že ta pravda v tom
pøíspìvku je buï pøekroucená, nebo
neúplná. A možná i falešný profil bych
si založila, jo to by bylo dobrý, psát si,
co se mi zlíbí a nikdo neví, kdo jsem.

Usnesení z 5. zasedání ZO Nové Sedlo
ze dne 27.06.2019
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a
schválilo:
- dotaci TJ Nové Sedlo - zaslat druhou èást dotace ve
výši 50 tis. Kè na bankovní úèet TJ Nové Sedlo
- prodej pozemkù p.è. 890/5 o výmìøe 1121 m2 a p.è.
891/10 o výmìøe 28 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- prodej pozemkù dílu b) z parcely p.è. 574/17 o
výmìøe 16 m2 a dílu a) z parcely p.è. 574/21 o výmìøe
5 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- revokaci usnesení bodu è. 4/9/16 (Smlouva o
budoucí kupní smlouvì na nemovitou vìc) ze 4.
zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.4.2016
- revokaci usnesení bodu è. 2/17/19 (Plán zasedání
zastupitelstva obce a výjezdní zasedání v roce 2019) z
2. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 27.3.2019
- rozpoètové opatøení è. 6/2019
- rozdìlení hospodáøského výsledku ZŠ a MŠ Nové
Sedlo za rok 2018. Zisk ve výši 217 495,40 Kè - pøevod
v plné výši do rezervního fondu ZŠ a MŠ Nové Sedlo
- závìreèný úèet Obce Nové Sedlo za rok 2018 - bez
výhrad
-´úèetní závìrku Obce Nové Sedlo za rok 2018 - bez
výhrad
- úèetní závìrku ZŠ a MŠ Nové Sedlo za rok 2018 - bez
výhrad
- odpisový plán ZŠ a MŠ Nové Sedlo na rok 2019.
Plánované odpisy na rok 2019 èiní 6 861,- Kè
- pøidìlení obecních bytù è. 2 a è. 4 v è.p. 56 v obci
Nové Sedlo
- pojmenování novì vzniklé ulici vedle høištì v Novém
Sedle - U Høištì
Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na
úøední desce.

Petr Sýkora, starosta
Bohudík, do této skupiny nepatøím,
pøíspìvky a pak následující reakce mì
nechávají v podstatì chladnou, i když
se mi to moc nelíbí, radši nereagovat,
protože pak by se strhla lavina.
Bubák rád vkládá pøíspìvky a fotky,
o kterých ví, že lidi namíchnou. Zaujaly mì fotky ze Sedèic. Ten chodník
ve špatném a zarostlém stavu a rádoby
dìtské høištì. Nejsem žádný odborník,
ale v tomhle stavu, ten chodník a høištì,
v tom stavu to bylo i po volbách v øíjnu
2018. Proè tedy ten bubák ty fotky
nevložil už pøed pùl rokem s popiskem:
S tímhle bychom mìli nìco udìlat. Ale
pøed pùl rokem to nejspíš bubák
nevidìl. A teï tedy, když to vidí, proè
si nezjednoduší práci a nenavrhne to na
zastupitelstvu. Všechno, co se nelíbí,
se bude dávat na FB? A to, co se líbí, se
dávat nebude.
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Sportovní den v Novém Sedle,
krásná akce, Pálení èarodìjnic, mimochodem, kdyby nebylo pár jedincù,
tak by tato akce ani neprobìhla, jelikož,
ti, co to mìli na starosti, se na to prostì
vykašlali, ani je to už nezajímalo, jestli
ta plánovaná akce probìhne. Ale o
tomhle se nepíše, to není tak atraktivní
téma jako, že se pøidìlily rodinným
pøíslušníkùm místostarosty obecní
byty. Ani jeden z tìch, co jim byl byt
pøidìlen, není rodinný pøíslušník pana
místostarosty. Zastupitelstvo jen dodìlalo to, co už bylo rozdìláno. A právì
tyto polopravdy vyvolávají v lidech
negativní emoce. A na to bubák sází.
Všem pøeji krásné léto, dìtem
vydaøené prázdniny.■
Jaroslava Holièová

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Jde nám o blaho obce a jejich
obèanù?
Dobrý den,
dne 27.6.2019 jsem se zúèastnil 5.
veøejného Zastupitelstva Obce Nové
Sedlo.
Zastupitelstvo projednávalo jednotlivé body programu, projednávání
jednotlivých bodù programu, bylo
nìkdy vedeno velice klidnì a racionálnì a nìkdy bylo projednávání
provázeno dle mého názoru velkými
emocemi a neracionální argumentací
vedenou osobními pohnutkami, což je
dáno povahovými rysy nás lidí.
Na tom není nic zvláštního. Zvláštní
a pro mne velice zajímavá, byla snaha
nìkterých zastupitelù prosadit usnesení, které by zavazovalo souèasné
vedení obce vypracovat STUDII
PROVEDITELNOSTI rekonstrukce
bývalé bednárny navedení obce vypracovat STUDII PROVEDITELNOSTI
rekonstrukce bývalé bednárny na
víceúèelovou sportovní halu. Ing.
Stanislav Stejskal se opakovanì
pokoušel v prùbìhu jednání prosadit
usnesení, které by zavazovalo vedení
obce k vypracování studie proveditelnosti rekonstrukce bývalé bednárny na víceúèelovou sportovní halu,
pøípadnì vyèíslení provozních nákladù
této sportovní haly a návratnosti
investic do této rekonstrukce, protože
Sportovní den pro dìti
Jaký by to byl zaèátek prázdnin
pro dìti z Nového Sedla a širokého
okolí, kdyby se nekonal sportovní
den pro dìti. Ten letošní se
uskuteènil netradiènì již v sobotu
8. èervna 2019 na høišti Tìlovýchovné jednoty Nové Sedlo a
krásné poèasí pøilákalo spoustu
lidí. Jenom dìtí soutìžilo okolo
123 a všechny za svoji úèast
obdržely malý dárek.
Sportovní den pro dìti byl
zahájen v pravé poledne a dìti se
mohly tìšit mimo soutìží na další
atrakce, jako napøíklad skákací
hrad, kolotoè, aquazorbing, a jiné.
Bìhem celého odpoledne si mohly
dìti nechat na tìle vytvoøit rùzné
obrázky nebo „tetování“. Èekal tu
také stánek s pizzou a pro všechny
dìti byl párek, limonáda a zmrzlina
zdarma. Výbornì všechny akce
moderoval a doplòoval hudbou DJ
FWM, odpoledne se o zábavu
postarala svými písnièkami Lada

zastupitelé tyto informace nemají k
dispozici.
Tato snaha mì zaujalo v souvislosti s
tím, že pøedchozí starosta Ing. Jaroslav
Zídek nìkolikrát deklaroval, že s
okamžitou platnosti pozastavuje rekonstrukci bednárny na víceúèelovou
sportovní halu, protože je pro obec
nepotøebná, pøedimenzovaná, provoz
bude nehospodárný a pro objekt se
hledá jiné využití.
Proto jsem vznesl dotaz, na jakém
základì bývalé vedení obce v èele s Ing.
Jaroslavem Zídkem rozhodlo o pozastavení rekonstrukce, když nyní
zastupitelé, kteøí o tom rozhodli, tvrdí,
že nemají informace nebo velice málo
informací. Dostal jsem zajímavou
odpovìï: Ing. Jaroslav Zídek mi sdìlil,
že nikdy nic takového neøekl a že mám
špatné informace.
Možná mám špatné informace,
možná jsem si slova pana Ing. Jaroslava
Zídka špatnì vyložil, možná si jenom
naivnì myslím, že projekty pro lidi,
jako jsou sportovištì, dìtská høištì,
veøejná zeleò atd., jsou v dnešní dobì
velice potøebné, i když investice do
nich vložené jsou nenávratné. Pøesto
mi dovolte ocitovat èást Usnesení
è.2/20/19 2. veøejného Zastupitelstva
Obce Nové Sedlo konaného 27.3.2019:
“20) Stanovisko vedení obce k
rekonstrukci bývalé bednárny na

Fejfer, kterou dìti znají jako
vychovatelku ze školní družiny. A
na závìr programu nesmìli chybìt
hasièi s pìnou. Hlavním cílem
poøadatelù bylo dìti pobavit, a to
se také podaøilo. Pro dospìlé
program pokraèoval zábavou až do
pozdních noèních hodin.
Celá akce se opravdu vydaøila a
zásluhu na tom mìli pøedevším
organizátoøi, kterým patøí veliký
dík, stejnì jako sponzorùm, kteøí se
akci podíleli. Nejvìtší dík však
patøí dìtem, kteøí ke krásnému dni
pøispìly svojí spontánností a
radostí.■
redakce
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víceúèelovou sportovní halu.
P. Sýkora vznesl dotaz ohlednì
stavby víceúèelové haly. Starosta
spoleènì s místostarostou zopakovali
stanovisko, které bylo øeèeno již
nìkolikrát na pøedchozích jednáních v
diskusi: objekt se bude i nadále
využívat pro parkování techniky, bude
zde zøízeno zázemí pro zamìstnance
obce vèetnì pracujících odsouzených a
místo pro uložení odpadù, které v naší
obci chybí. To vše takovým zpùsobem,
aby nebylo zamezeno pøípadnému
pokraèování rekonstrukce v pøípadì, že
bude možné na tento projekt získat
dotace (v souèasné dobì žádný takový
titul vypsán není). Zároveò však
konstatovali, že projekt je pøedimenzovaný (druhá menší cvièebna, bar,
posilovna apod.) a vyjádøili obavy nad
nákladností a rentabilitou provozu
takového zaøízení. …....................
Návrh usnesení è. 2/20/19
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí ,
že výstavba sportovní haly není v souèasnosti plánována.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 2/20/19 vzato na vìdomí „
Závìrem chci øíci pouze toto:
doufám a vìøím, že všichni zastupitelé
obce Nové Sedlo svoji funkci vykonávají pouze z jediné pohnutky: „Jde
nám o blaho obce a jejich obèanù.“■
Petr Stárek

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Podìkování za krásnì prožitý Dìtský den.
Dìkujeme panu starostovi obce Nové Sedlo panu Petru Sýkorovi,
všem organizátorù, sponzorùm a dobrovolníkùm za to, že
zorganizovali tak pøíjemný a pohodový Dìtský den. Naše dìti si díky
vám všem užily celé odpoledne plné her a atrakcí, plnily s nadšením
úkoly a nakonec si odvezly krásné odmìny za splnìné úkoly.
Tìšíme se na další spoleèný Dìtský den.■
S pozdravem
Mgr. Vìra Hloušková
Vìzeòská služba Nové Sedlo

Vítání obèánkù
V úterý 25. èervna 2019
probìhlo v budovì Obecního
úøadu v Novém Sedle další
slavnostní „Vítání obèánkù“. Na
slavnostní obøad bylo pozváno 16
dìtí s rodièi. Dostavilo se a
oficiálnì pøivítáno bylo 10 obèánkù, z toho 4 holèièky a 6 chlapcù.
Nové obèánky uvítal do života
krátkým projevem starosta obce
pan Petr Sýkora, ke slavnostní
náladì pøispìly svými básnièkami

dìti ze základní školy. Nechybìlo
ani fotografování a pohoupání v
kolébce. Rodièe se podepsali do
pamìtní knihy, dìti dostaly malé
dáreèky a maminky kytièku.
Jsme rádi, že v naší obci žijí
rodiny, které zde chtìjí vychovávat
své dìti. Všem novým obèánkùm
pøejeme spokojené dìtství, hodnì
štìstí a zdraví, jejich rodièùm
hodnì trpìlivosti a radosti ze svých
potomkù.■
redakce
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Sportovní den se mi velice líbil. Nejvíc
nafukovací koule. Také bylo pøíjemné, když
sleèna zaèala zpívat, ale než zaèala zpívat, tak
tam teenageøi pouštìli písnièky do reproduktoru.
Naštìstí jen chvilku. Jinak odmìna byla dobrá.
Celkovì jsem byla spokojená.
Hedvika Senecká, 12 let

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

Sranda bez plotù
Recesistické soutìže a moøe zábavy, takový byl další roèník
Srandy bez plotù. Patnáct týmù z obcí žateckého mikroregionu
tentokrát zmìøilo síly v Lenešicích ve ztøeštìných soutìžích. O
doprovodný program se postarali bubeníci a Martin Maxa. Náš
tým opìt nezklamal a umístil se na krásném posledním
patnáctém místì.■
redakce
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ

Rozlouèení se školním rokem
2018/2019
Vážení, dovolte mi, abych pøed
koncem mého prvního školního roku
na naší škole malièko bilancovala.
V právì konèícím školním roce se v
naší škole vzdìlávalo 25 žákù v ZŠ a 25
dìtí v MŠ. I pøesto, že nebyla zcela
naplnìna kapacita školy, patøil tento
školní rok z hlediska naplnìnosti tøíd k
nejúspìšnìjším v novodobé historii
školy. Bohužel stále mezi rodièi na
venkovì pøetrvává v otázce výuky na
malotøídkách øada mylných pøedsudkù.
Negativnì je pøedevším vnímán fakt, že
díky malému poètu žákù v jednotlivých
roènících dochází v rámci tøíd k jejich
sluèování. Na základì svého témìø
dvacetiletého pùsobení na klasické
škole a svém dosavadním pùsobení na
malotøídce si dovoluji konstatovat, že
výše uvedené negativum, tak jak je
veøejností vnímáno, bohatì vyvažují
pozitiva, která s sebou systém výuky a
výchovy na malotøídních školách
pøináší. Ve výchovné oblasti je to
pøedevším skuteènost, že se díky
prolínání nìkolika roèníkù v rámci
jednoho tøídního kolektivu žáci dobøe
znají a zejména starší se pøirozenou

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

cestou uèí pomáhat svým mladším
spolužákùm. Uèitelé takových ménì
poèetných tøíd zpravidla dokonale znají
sociální a rodinné zázemí jednotlivých
žákù. Obì tyto výše uvedené skuteènosti slouží jako výborná prevence
proti sociálnì patologickým jevùm
(drogy, šikanování aj.), které jsou
aktuálním problémem na vìtšinì
dnešních klasických èeských škol. Ve
výukové oblasti vidím pozitivum
malotøídních škol zejména ve faktu, že
malý poèet žákù ve tøídì otevírá
vyuèujícímu možnost vìnovat se
žákùm individuálnì a pøizpùsobit
tempo a zpùsob výkladu nové látky a
její procvièování individuálním potøebám jednotlivých žákù.
Ráda bych vás také i touto cestou
informovala o skuteènosti, že v prùbìhu nadcházejících letních prázdnin
bude naše MŠ z dùvodu nízkého zájmu
(o docházku do MŠ projevili zájem
rodièe pouze ètyø dìtí) do 23. 8. 2019
uzavøena. Na doplnìnou uvádím, že na
základì žádosti dvou zákonných
zástupcù výše uvedených zájemcù bylo
zajištìno pøedškolní vzdìlávání po
dobu prázdnin v jiných žateckých
školkách. V budovì školy bude o
letních prázdninách probíhat rekonstrukce osvìtlení a malování
vnitøních prostor.
V nadcházejícím školním roce
2019/2020 je situace v naší ZŠ a MŠ
následující. K zahájení povinné školní

docházky se pøihlásilo 8 uchazeèù tzn.,
že se základního vzdìlávání pro
následující školní rok zúèastní 27 žákù.
K zápisu do MŠ se dostavilo 8
uchazeèù tzn., že se pøedškolního
vzdìlávání na naší škole bude úèastnit
22 dìtí, tím tedy zùstávají pouze 2
místa volná. Také v novém školním
roce budeme i nadále pokraèovat v
tradici návštìv divadelních pøedstavení, sportovních zápolení, možnosti
rozvíjení žákù v oblasti keramických
dovedností, úèasti na plaveckém
výcviku, tematických besídek, zapojení se do projektù: Recyklohraní
aneb Ukliïme si svìt, Ovoce do škol,
Mléko do škol, Svìtového dne vody,
Dne Zemì, Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019,
BESIPU a mnoho jiných. Rádi bychom
také navštívili Národní technické
muzeum v Praze a plánujeme pro naše
dìti a žáky školu v pøírodì.
Závìrem mi dovolte, abych podìkovala všem rodièùm našich žákù a dìtí
za vstøícný pøístup a pomoc zejména pøi
zajištìní mimoškolních aktivit, Obci
Nové Sedlo, zøizovateli naší školy, za
materiální pomoc pøi zajištìní provozu
školy a pøedevším všem zamìstnancùm
školy za pøíkladnì odvedenou práci.
Všem pøeji krásné a pohodové
prázdniny.■
Mgr. Veronika Barochová - øeditelka
školy

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

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

Pranostika na
mìsíc èervenec:
Na mokrý èervenec
následuje bouøe a
krupobití.
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