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MĚSÍČNÍK Obecního úřadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobčané, na
začátku nového roku 2020
se k Vám dostalo nové
vydání Novosedelského zpravodaje s řadou nových informací ze
života našich obcí, o událostech,
které se konali v předvánočním
období a které nás čekají v tomto
roce.
Při psaní tohoto článku si
najednou uvědomuji, jak ten čas
rychle plyne. Tímto vydáním
završujeme již IX. ročník, kdy se
do Vašich schránek dostává další
měsíčník Novosedelského zpravodaje. Rádi bychom Vás chtěli opět
požádat o návrhy a nápady co v
našich obcích změnit, co kde
doplnit, opravit či vybudovat.
Jakou kulturní akci uspořádat
apod. Samozřejmě že i na letošní
rok máme zpracován plán oprav,
plán investic a plán na pořádání
různých kulturních akcí. Rádi
však tyto plány upravíme či
doplníme. Opět budeme žádat o
přidělení dotací na určité naplánované akce, pokud budou dotační tituly vypsány a věříme, že se
nám podaří některé dotace získat.
Vážení spoluobčané, rád bych
Vám touto cestou poděkoval za
Vaší podporu a trpělivost v loňském roce. Věřím, že i v roce 2020
nám zachováte svou přízeň a
podporu. Chtěl bych poděkovat
všem zaměstnancům obce za
jejich práci v uplynulém roce.
Na závěr mi dovolte, vážení
spoluobčané, popřát Vám vše
nejlepší, hodně štěstí, zdraví a
mnoho osobních i pracovních
úspěchů v roce 2020.

Datum vydání: 09.01.2020

Vážení čtenáři, rok 2019 je minulostí, proto nám dovolte,
abychom vás srdečně přivítali v novém roce, v roce 2020. Je po
vánočních svátcích, dárky byly rozdány,
skončily také oslavy spojené s příchodem
nového roku. Jsme zase o něco starší a
zkušenější, začíná nám obvyklý kolotoč, děti
se vrací do školních lavic. Posledním dnem
vánočních svátků je svátek Tří králů. Do
některých domácností Kašpar, Melichar a
Baltazar letos přišli osobně, popřáli štěstí,
zdraví, dlouhá léta, udělali na dveře křídou
znamení. Svátky skončily a nás čeká dvanáct
měsíců roku 2020. Přejeme vám, aby to byl
rok naplněný pohodou, zdravím, štěstím a
aby vás měl i v novém roce vždy kdo
podržet.
redakce
Místní poplatek ze psů od
1.1.2020 – ZRUŠEN! a nejen
to…
Na základě návrhu vedení
obce o schválení Obecně závazné vyhlášky (OZV) č.
1/2019, kterou se zrušují některé
obecně závazné vyhlášky, při
zasedání dne 12.12.2019 zastupitelé souhlasili a dle výše OZV
č. 1/2019 se zrušují následující
OZV: č. 1/2007 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16.2.2007, 1/2008 o
místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 29.5.2007, 1/2011 o
místním poplatku ze psů, ze dne
26.5.2011, 2/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství, ze dne 26.5.2011 a
3/2011 o místním poplatku ze
vstupného ze dne 26.5.2011.
redakce

INFORMACE
Dne 29. 1. 2020 od 15.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Nové Sedlo proběhne veřejné projednání změny č. 2
Územního plánu Nové Sedlo (koridor pro plynovod a 2
nové plochy pro těžbu štěrkopísku).

Petr Sýkora, starosta
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Na základě množících se
stížností upozorňujeme na
problematiku volně pobíhajících
psů. Problém volného pobíhání
psů je nebezpečný hned z
několika důvodů, může například dojít k poranění dětí nebo
způsobení dopravní nehody.
Volně pobíhající pes může
obtěžovat své okolí a sousedy.
Celou problematiku řeší Obecně závazná vyhláška č.
1/2012, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v místních

částech Obce Nové Sedlo,
kterými jsou Žabokliky, Nové
Sedlo, Číňov, Břežany, Chudeřín, Sedčice. Veřejné prostranství, na kterém musí být pes
veden na vodítku, je vymezeno v
příloze č. I této vyhlášky (viz
úřední deska, www.novesedlo.cz).
Proto žádáme všechny občany, kteří do dnešního dne stále
nechávají svého psa volně
pobíhat, buďte ohleduplní, předvídající a dodržujte si své
povinnosti.

Po Novém roce musí obce
občanům umožnit třídit jedlé
oleje a tuky
Obec Nové Sedlo již v roce
2019 přistavila nádobu na
jedlé oleje a tuky k OÚ Nové
Sedlo, kam je můžou občané
odevzdat (v nejbližší době
budou tyto nádoby přistaveny i
do obcí Číňov, Břežany, Chudeřín, Žabokliky a Sedčice).

sběrných dvorech, řekla ČTK
Ondřej Charvát z tiskového
oddělení MŽP.
Řada obcí třídí jedlé oleje či
tuky dobrovolně už v současnosti a čísla ve sběru rostou.
Zatímco v roce 2016 je vybíralo z
celkového počtu 6258 obcí
pouze deset procent v množství
88 tun, o rok později se počet
obcí zvýšil na zhruba 900.
Vytřídily 192 tun použitých olejů
a tuků.
Po použití ještě zahřejí
Kromě lepší recyklace odpadů
chce MŽP podpořit snahu o
využití neropných zdrojů v ČR v
různých odvětvích průmyslu –
gumárenském, dřevařském nebo
i v energetice.

Od Nového roku musí obce
celoročně zajistit třídící nádoby i
na jedlé oleje a tuky.
Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) tím chce zvýšit recyklaci
odpadů a snížit riziko, že skončí
v odpadních vodách. Doposud se
třídily tuky a oleje dobrovolně.
Nově obce buď musí přistavit
speciální kontejnery, anebo se
tento odpad bude sbírat ve

redakce

Zdroj: www.novinky.cz
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Vážení, v tomto článku se pokusím
zhodnotit rok 2019, přesněji tedy od
května, jelikož do té doby zde probíhal
pouhý experiment, který naštěstí neměl
dlouhého trvání. Chvilku nám trvalo,
než se situace stabilizovala a obec opět
mohla fungovat ku prospěchu všech
spoluobčanů.
Připomenu několik akcí, které se
nám podařilo dokončit nebo v nich
pokračovat. Jedná se např. o dokončení
dvou komunikací (ul. Polní a U Hřiště)
u nové výstavby RD a vydání povolení
MěÚ Žatec o užívání, na jehož základě
si nový obyvatelé mohou požádat o
kolaudaci RD a přidělení čísla
popisného. Zasíťování 19ti pozemků v
Novém Sedle a jejich následný prodej
zájemcům o stavbu RD vidím jako
největší přínos pro obec a to zejména v
tom, že se podařilo obec postupně
„omladit“ a získat nové občany. V
různých médiích se dozvídáme, jak se
vesnice vylidňují, u nás došlo k opaku.
A za to patří velké poděkování i
bývalému starostovi panu Kořenskému, který před několika lety právě s
nápadem zasíťování těchto pozemků
pro výstavbu RD, přišel.
Probíhají práce na víceúčelové sportovní hale a jeho přilehlých prostor,
kam budou na jaře přestěhovány sklady
a dílna ze dvora bývalého OÚ. Byla
dokončena rekonstrukce bytu v č.p. 56
v Novém Sedle, který byl již novému
nájemníku předán. Pokračují práce na
údržbě zámeckého parku a i samotného
zámku. V měsíci říjnu proběhla akce na
další záchranu významné kulturní
památky – kostela sv. Bartoloměje v
Žaboklikách, kde bylo provedeno
statické zajištění obvodového zdiva.
Rovněž bylo provedeno statické zajištění štítové zdi u č.p. 29 v Sedčicích.
Dále pak dostal nový vzhled „Kulturáček“ v Sedčicích. Samozřejmě probíhali práce na menších dílčích akcí,
údržba zeleně a úklid obcí. Tímto bych
chtěl poděkovat všem stávajícím, ale i
bývalým zaměstnancům obce, všem
odsouzeným z Věznice Nové Sedlo,
kteří pracovali či ještě pro obec pracují.
Bez těchto pracovníků by se nám těžko
podařilo vykonat tolik práce…děkuji.
Petr Sýkora, starosta

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Usnesení z 8. zasedání ZO Nové Sedlo
ze dne 12.12.2019
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- námitku Ing. S. Stejskala k zápisu ze 7. zasedání ZO Nové Sedlo ze
dne 31.10.2019
- prodej části pozemku p.č. 891/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře
1282 m2
- prodej pozemku p.č. 480/51 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 141
m2
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky
- úpravu odpisového plánu DM na rok 2019 - ZŠ a MŠ Nové Sedlo
- Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Mové Sedlo pro roky 2020 2021
- Rozpočet ZŠ a MŠ Nové Sedlo na rok 2020
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Nové Sedlo na období 2020 - 2024
- Rozpočet obce Nové Sedlo na rok 2020
- koupi pozemku p.č. 970 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 21 m2 od
SVS a.s.
- odložit projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce na další
zasedání ZO Nové Sedlo
- smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č.
915, 916/1 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce č. IV-12-4014437/VB/02 s ČEZ
Distribuce, a.s.
- předloženou II. Zprávu o uplatňování územního plánu Nové Sedlo za
období 07/2015 - 10/2019
- žádost TJ Nové Sedlo o zapůjčení VW Transportér pro rok 2020
- návrhy odměn neuvolněných členů ZO, předsedů a členů výboru
komisí s účinností od 1.1.2020
- nákup 3 ks informativních radarů pro měření rychlosti do obcí Sedčice
a Žabokliky
- Rozpočtové opatření č. 9/2019
Pozn.: s úplným zněním se můžete seznámit na úřední desce

Odpolední promítání pro
děti v Sedčicích
1.12.2019 jsme uskutečnili v Kulturáčku Jednota v Sedčicích Odpolední
promítání pro děti a to
"Ovečka Shaun ve filmu".
Po té nás navštívil Mikuláš
a všem dětem předal balíčky dobrot, aby si zkrátili
čekání na vánoce. A ve
večerních hodinách následovalo promítání filmu pro
dospělé diváky - film "
Pepa - 2019" v hlavní roli
Michal Suchánek. Poděkování patří společnosti BohemiaMP, jenž byla naší
záštitou pro veřejné promítání.
Spolek pro rozvoj Sedčic
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Rozsvícení vánočního stromu s
mikulášskou nadílkou
Tak jako každý rok v předvečer
svátku sv. Mikuláše byl v Novém
Sedlo slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Rozzářil se za nedočkavého
odpočítávání dětí, které netrpělivě
očekávaly příchod Mikuláše a jeho
pomocníků. Místo Mikuláše však
dorazil na velké koloběžce Pošťák
Lojza. Ale i na něj byly děti připravené.
Postupně předaly pošťákovi své obálky s přáním pro Ježíška a mohlo se
začít nadělovat. Za asistence Sněhuláka předstupovaly před Mikuláše a
Anděla a přednášely připravené
básničky a písničky. Každé dostalo
odměnu a čert, který se moc snažil, aby
ulovil nějakého hříšníka, měl smůlu.
Kromě Mikuláše a Pošťáka Lojzy si
přítomní mohli poslechnout koledy v
podání dětí z místní školy, bylo pro ně
připraveno pohoštění a mohli si
zakoupit výrobky děti ze Základní a
mateřské školy v Novém Sedle na
jejich tradičním malém vánočním trhu.
Celý program zakončil slavnostní
ohňostroj, který za celým programem
udělal krásnou tečku. Velké poděkování patří organizátorům za pečlivou přípravu a organizaci.
redakce

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Adventní koncert v kostele
Pro všechny, kteří si chtěli
zpříjemnit předvánoční čas, byl
v novosedelském kostele těsně
před Vánoci připraven adventní
koncert. 21. prosince, poslední
adventní sobotu, se v kostele
Nejsvětější Trojice a sv. Václava
představil Příležitostný vánoční
sbor. Novinkou pro diváky byly
zpěvníky, které byly rozmístěny
v lavicích. Byly v nich všechny
koledy, takže se nikdo nemohl
vymlouvat na to, že nezpívá z
důvodu neznalosti slov. Koledy
byly proloženy mluveným slovem, ve kterém se hovořilo o
starých vánočních zvycích a
symbolech. V kostele bylo plno,
atmosféra byla adventní v pravé
smyslu slova a koncert byl

krásným předvánočním zasta- Soutěž „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ VÝZDOBU“
vením, které diváky alespoň na
V letošním roce proběhl již 4.
chvíli odvedlo od běžných předvánočních starostí k pravému ročník soutěže „O nejoriginálnější
vánoční výzdobu“, který vyhlásila
smyslu Vánoc.
redakce Obec Nové Sedlo. Hlavními kritérii při
hodnocení vánoční výzdoby byla
především nápaditost a originalita
výzdoby, výsledný efekt, umístění a
rozsah. První místo nebylo uděleno,
protože rozhodnout, která výzdoba je
nejkrásnější je velmi těžké. Proto bylo
vybráno celkem 5 výzdob, které budou
oceněny stejným finančním oceněním.
Vítězi jsou Weibergovi (Břežany),
Rešetkovi (Břežany), Studničkovi
(Nové Sedlo), p. Hamáček (Sedčice),
p. Šafránek (Nové Sedlo).
Děkujeme všem, kteří se snaží, aby
naše obce v období vánočních svátků
měly své vánoční kouzlo a atmosféru,
Vaše aktivita zpříjemňuje nám všem, a
zejména pak těm nejmenším, vnímání
nejkrásnějších svátků v roce.
redakce

Adeste.
Adeste fideles laeti triumphátes... mohli slyšet v podání
chrámového sboru mnozí, kteří
na štědrý večer navštívili v Žatci
římskokatolický děkanský kostel. ,,Ano, to známe z pohádky
,,Anděl Páně"...řekli si mnozí.
,,...a složil ji Karel Svoboda..."
Omyl. Tuto vánoční píseň Karel
Svoboda nesložil, jak se mylně
mnozí domnívají.
Nejstarší záznam této skladby
je znám již z r. 1640 od portu-

galského krále Jana IV. Tuto
vánoční píseň ale později vydal
v r. 1751 John Francis Wade,
později se objevila v díle
Samuela Webbela ,,Esej o
církevních zpěvech" z roku
1782.
Latinské verše přeložili do
angličtiny v r. 1841 Frederick
Oakeley a William Thomas
Brooke. Tento překlad byl
poprvé zveřejněn v r. 1852. Po
tomto roce se tato píseň stává
velmi populární ve všech
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zemích, kde převládal anglický jazyk.
Během krátké doby byl však navrácen
původní latinský text a stává se
vánoční hymnou která v období vánoc
zní po celém křesťanském světě.
Český text ,,Ó křesťané všickni"
napsal později Josef Šlechta a vyšel
poprvé v roce 1923 ve zpěvníku
evangelické církve. V r. 1969 ji rovněž
v latinském textu zazpíval v Týnském
chrámu v Praze Karel Gott, a to při
příležitosti natáčení gram. desky (LP)
pod názvem ,,Vánoce ve zlaté Praze".
U nás v Česku se tato píseň stává
populární až v r. 2005, kdy do kin
přichází známá pohádka ,,Anděl Páně"
a do filmu ji uvedl Miloš Bok jakožto
hlavní téma. Pohádkou ale zní i jiná
hudba, kterou Karel Svoboda skutečně
složil, a píseň Adeste fideles pro
potřeby filmařů pouze upravil. Ale ať
už tuto skladbu uslyšíte kdekoliv, přeji
vám všem krásný poslechový zážitek a
úspěšný nadcházející Nový rok.
Miroslav Ryska

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Vánoční posezení v DPS
V úterý 17. prosince se senioři
DPS Nové Sedlo sešli na vánočním
posezení. Noví obyvatelé DPS paní
M.J. a pan J.V. se seznámili s
ostatními a pan J.V. se postaral o
zábavu se svým tzv. novodobým
„flašinetem“. Všichni se pěkně
pobavili a rozcházeli se s přáním
krásných vánočních svátků a
nového roku.
Hana Kovandová

HISTORIE
V tomto čísle vám v rubrice
Historie přinášíme některá z ochotnických divadelních představení, která byla sehrána v Novém
Sedle v letech 1948 až 1958. Nejedná
se o všechna představení, ale pouze o
výběr.
„Dvě Maričky“ – první dětské
divadelní představení
Dne 18.4.1948 byla s velkým
úspěchem sehrána dětská divadelní
hra Fr. Krcha „Dvě Maričky“. Hru
sehrály děti žákovských samospráv
obecní a měšťanské školy. Bylo to
první dětské přestavení v osvobozené
obci. Hrálo se v sále V. Ulrycha.
Jeviště půjčil Sbor dobrovolných
hasičů. S chutí a pěkně hráli: Starý král
(V. Nachtigal), Marička princezna (J.
Svobodová), Mára, komorná (A.
Hofmanová), Matěj, kuchař (Mir.
Bartl), Florián Šídlo, švec (B. Fabián),
Marička, dcera (J. Tomíčková), Fanta,
uličník (J. Hofman), Rýbrcoul (J.
Tomíček), Šotek, sluha (V. Janota).
Účast byla 200 osob, vybráno 2008,Kč. Z toho dostala měšťanská škola
950,50 Kč, zbytek škola národní.
„Morálka paní Dulské“
Dne 13.3.1955 sehráli členové
dramatického kroužku Osvětové
besedy v Nové Sedle na jevišti v
kulturním domě čp. 37 divadelní
představení, veselohru Gabriely
Zápolské „Morálka paní Dulské“.
Nacvičili ji Josef Černý a B. Kmoch.
Hráli Josef Černý, Jaroslav Nový st.,
L. Sejk, Vl. Černá, A. Srbová, Růžena
Kmochová, Olga Tomíčková. Toto
ochotnické divadelní přestavení bylo
velmi dobře provedeno a líbilo se.

Bylo sehráno odpoledne v 15 hodin,
účast 45 osob a večer ve 20 hodin,
účast 160 osob.
Divadlo pro mládež „O veselém
pěvci“
Ve dnech 8. a 15.6.1958 sehrál
dramatický kroužek mladých při OB
divadelní představení pro mládež,
které s nimi nacvičil ředitel školy A.
Nikrle. Byla hrána pohádková hra M.
Holkové „O veselém ševci“ o 3
jednáních. Hráno v Kulturním domě,
na jevišti OB.
Hráli: Jaroslava,
potulného pěvce Antonín Horník,
Mocného Jestřába, pána hradu
Jaroslav Kubelík, Matěje, jeho
zbrojnoše Jiří Kuchta, krčmáře v
podhradí František Radačovský,
Verunku, jeho vnučku, Libuše
Radačovská, Vítka, jeho vnuka Mir.
Pěnička, Loudu a Melhutu, vesničany
hráli Jar. Nový a Jos. Cerovský,
Milenu, princeznu Eva Machovcová,
žebračku Ludmila Burianová,
Královnu tónů Blanka Janotová,
prvního a druhého zbrojnoše hráli St.
Kudrna a Ed. Zajíc a Ježibabu hrála
Helena Radačovská. Hrálo se v neděli
vždy v 15 hodin. Vstupné děti 3,- Kč a
dospělí 5,- Kč. Hra se velmi líbila a
bylo ji nutno 15.6.1958 opakovat.
Návštěva byla velká. Hru shlédlo
celkem 222 osob. Kostýmy byly
vypůjčeny z Prahy.
Divadlo pro mládež „Perníková
chaloupka“
Dne 29.6.1958 (neděle) sehráli
žáci základní školy pod záštitou SRPŠ
divadelní hru pro děti „Perníková
chaloupka“ od Miloslava Stehlíka.
Byla hrána na jevišti OB v Kulturním
domě. Hru nacvičili společně ředitel
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školy A. Nikrle a učitelka Věra
Hofmanová. Hráli poprvé a velmi
pěkně: tatínka Josef Hendrich,
maminku Milada Lisová, Jeníka
Jaroslav Beňo, Mařenku Věra Krobová, kmotřičku Alla Krejčová,
kmocháčka Jaroslav Staněk, hajného
Václav Žák, dědka Stanislav Smrčka,
bábu Krista Böhmová, srnečka
Honzíka Emilie Nikrlová, kmotru
lišku Eva Vacková, kmocháčka
jezevce Milan Schwarz. Toto divadelní představení bylo sehráno s
velkým úspěchem. Shlédlo je 202 dětí
a dospělých (zcela vyprodaný sál).
Oba učitelé vzali na svá bedra
velký úkol, nacvičit ve druhém
pololetí dvě dětská divadelní představení („O veselém pěvci“ a „Perníková chaloupka“). Protože ale oba v
tomto směru rádi pracují, nakonec se
jim jejich záměr podařil. Kostýmy
měli vypůjčené z Prahy. Maskoval F.
Bauer ze Žatce.
Kronika národní školy Nové Sedlo, ředitel
školy Antonín Nikrle

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ a MŠ Nové
Sedlo
Ve čtvrtek 5.12.2019 přišel do ZŠ a MŠ Nové
Sedlo Mikuláš, čert a anděl.
Za pěkné básničky a písničky dostaly děti sladkou
odměnu.

Žáci ZŠ a MŠ
Nové Sedlo se
zúčastnili výstavy
betlémů v žateckém
muzeu.

Mgr. V. Barochová, ředitelka ZŠ a MŠ Nové Sedlo

TJ Nové Sedlo
Vážení fotbaloví příznivci, naši hráči odstartovali
jarní sezonu prvním zápasem zimního turnaje MH
CIRUS CUP 2020 proti celku z Vrbna nad Lesy.
Účastník okresního přeboru držel krok s naším týmem
pouze 30 minut zápasu, poté byl zápas v jednoznačné
režii našich fotbalistů, kteří po slušném výkonu
V ZŠ a MŠ Nové Sedlo proběhla 12.12.2019 vyhráli 9:3.
Tímto zápasem byla zahájena zimní příprava
vánoční besídka za obrovské účasti rodičů a
našeho
týmu. Trenér Gustav Suchan naordinoval
prarodičů.
tréninky třikrát v týdnu až do začátku jarní části
soutěže, která startuje už 8.3. venkovním zápasem v
Oseku.

PRODEJNÍ SKLAD
TĚSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEČNICE
V Novém Sedle, ul. Příkrá čp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

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

1. KOLO
SO 4. ledna 2020
13:00
FK Peruc– SK Cítoliby
15:00
TJ Ohře Lišany– FK Chlumčany
NE 5. ledna 2020
13:00
TJ Sokol Tuchořice– FK Vroutek
15:00
TJ Nové Sedlo– TJ Vrbno
FK Postoloprty– volno
2. KOLO
SO 11. ledna 2020
13:00
FK Postoloprty– TJ Sokol Tuchořice
15:00
SK Cítoliby– TJ Ohře Lišany
NE 12. ledna 2020
13:00
FK Vroutek– FK Peruc
15:00
FK Chlumčany – TJ Nové Sedlo
TJ Vrbno – volno

5. KOLO
SO 1. února 2020
13:00
TJ Nové Sedlo– FK Postoloprty
15:00
FK Chlumčany– SK Cítoliby
NE 2. února 2020
15:00
TJ Vrbno– FK Vroute k
17:00
TJ Ohře Lišany– TJ Sokol Tuchořice
FK Peruc– volno
6. KOLO
SO 8. února 2020
13:00
FK Postoloprty– TJ Vrbno
15:00
FK Peruc– TJ Ohře Lišany
NE 9. února 2020
13:00
TJ Sokol Tuchořice– TJ Nové Sedlo
15:00
FK Vroutek– FK Chlumčany
SK Cítoliby– volno

3. KOLO
SO 18. ledna 2020
13:00
FK Peruc – FK Postoloprty
15:00
TJ Nové Sedlo– SK Cítoliby
NE 19. ledna 2020
13:00
TJ Vrbno– FK Chlumčany
15:00
TJ Ohře Lišany– FK Vroutek
TJ Sokol Tuchořice– volno
4. KOLO
SO 25. ledna 2020
13:00
TJ Sokol Tuchořice– FK Peruc
15:00
FK Postoloprty– TJ Ohře Lišany
NE 26. ledna 2020
13:00
FK Vroutek– TJ Nové Sedlo
15:00
SK Cítoliby– TJ Vrbno
FK Chlumčany– volno
9. KOLO
SO 29. února 2020
13:00 SK Cítoliby– TJ Sokol Tuchořice
15:00
TJ Vrbno– TJ Ohře Lišany
NE 1. března 2020
13:00
FK Chlumčany– FK Peruc
15:00
FK Vroutek– FK Postoloprty
TJ Nové Sedlo– volno

7. KOLO
SO 15. února 2020
13:00
FK Chlumčany– FK Postoloprty
15:00
TJ Nové Sedlo– FK Peruc
NE 16. února 2020
13:00
TJ Vrbno– TJ Sokol Tuchořice
15:00
SK Cítoliby– FK Vroutek
TJ Ohře Lišany– volno
8. KOLO
SO 22. února 2020
13:00
FK Postoloprty– SK Cítoliby
15:00
TJ Ohře Lišany– TJ Nové Sedlo
NE 23. února 2020
13:00
TJ Sokol Tuchořice– FK Chlumčany
15:00
FK Peruc– TJ Vrbno
FK Vroutek – volno

Chtěl bych pozvat všechny příznivce sedelského
fotbalu, aby přišli podpořit náš tým v zimním turnaji.
Jakub Černý
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