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V letošním roce se pro Vás opìt
otevírá výstava betlému v kostele v
Bøežanech u Žatce.
26.12.2012 od 13:30 do 16:00 hodin a
30.12.2012 od 13:30 do 16:00 hodin.
Mùžete si prohlédnout sbírku
rozmanitých betlémù a zaposlouchat
se do tónù varhan a vánoèních
melodií.
Zkuste se v dobì vánoèního shonu na
chvíli zastavit, ztišit se, jen tak nechat
plynout èas a možná zažijete kousek
pravé radosti.

Základní škola a Mateøská škola v Novém Sedle
Vás zve na rozsvícení stromeèku, které se koná
dne 5.12.2012 od 16:30
hodin
pøed školou, za doprovodu
zpìvu koled žákù ZŠ a MŠ
Nové Sedlo.
Po rozsvícení stromeèku zve Obec Nové
Sedlo všechny dìtièky, jejich rodièe, babièky, dìdeèky, pøátele a
kamarády na pøedvánoèní setkání s Mikulášem, andìlem a èertem,
které se koná

dne 5.12.2012 od 17:00 hodin
na sále v Horní hospùdce v Novém
Sedle.
Pro všechny je pøipraven
zábavný program za úèasti
známého herce a divadelníka
Michala Gulyáše a nebude chybìt
pøedání mikulášské nadílky.
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Mgr. Lenka Souèková, øeditelka
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Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768

strana 7

vyrovnat. Velkou šanci mìl nejlepší hráè hostù v tomto zápase Marek
Živníèek, když pøešel domácí obranu, ale støelu vytáhl brankáø na tyè. V
další obrovské šanci byl znovu Hodas, ale domácí obrana dokázala
støelu blokovat. Do kabin se šlo tedy za stavu 1:0 pro domácí. Do
druhého poloèasu nastoupili hosté odhodlaní vyrovnat. Spíše než
vyrovnání pøišla kreè, ze které se hosté nedokázali vzpamatovat do
konce utkání. Hosté se sice tlaèili do útoku, ale gól to nepøineslo.
Domácí obrana hrála dobøe a hosté nemìli žádnou šanci se prosadit.
Domácí však potvrdili vedení, když po centru skóroval hlavou domácí
hráè. Hosté tak odjíždìli s prohrou 2:0.
Podzimní èást sezóny 2012/2013 je za námi. Sedelští fotbalisté jsou
v poloèase sezóny na 8. místì a ztrácejí 7 bodù na 7 pøíèku. Pùl mistrem
se stali Èernèice B, které získali 31 bodù. Chtìl bych tímto podìkovat
všem hráèùm za bojovnost a výdrž i v zápasech kdy se nám nedaøilo.

Nejvìtší dík patøí obci Nové Sedlo a jejímu zastupitelstvu za
podporu, bez které bychom tuto èinnost nemohli provozovat. Dále bych
chtìl velmi podìkovat Vìzeòské službì ÈR, konkrétnì vìznici Nové
Sedlo za pomoc pøi brigádách na høišti. Dále všem, kteøí se starají o
zázemí a chod klubu. Jmenovitì jsou to: Miroslav Èerný, Tereza Èerná,
Josef Adamec, Dagmar Èerná a vedoucí mužstva – Josef Valha. Všem
tìmto a všem ostatním nejmenovaným patøí velký dík a mùj osobní
obdiv kdy jsou ve svém volném èase ochotni pomoci a pøiložit ruku k
dílu.
Absolutorium a velký dík patøí všem fandùm, kteøí podporují svùj
tým jak na domácích tak na venkovních utkáních. A ukazují soupeøùm,
že Nové Sedlo má nejlepší fanoušky v 3. tøídì.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

Dne 3. prosince 2012
zaèíná zimní kroužek pro malé fotbalisty a fotbalistky v místní Základní škole a Mateøské škole Nové
Sedlo (tìlocvièna)
Pro nejmenší fotbalisty do 5ti let
od 16:00 do 17:00 hodin
Pro starší fotbalisty
od 17:00 do 18:00 hod.
Nezapomeòte si vzít sebou vhodnou sportovní obuv, tepláky a trièko!
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