Novosedelský
kvìten 2013
zpravodaj
císlo 5 rocník III.

V

ážení spoluobèané, v prvních
dnech mìsíce èervna nás
pøekvapilo období dešù a
tím, bohužel, i neèekanì velká voda.
Naštìstí naše obce nepatøí mezi
záplavové oblasti, ale mùže
docházet, vlivem podmáèení, k
sesuvu pùdy. V okolí Liboce je
nejohroženìjší obec Žabokliky, kdy
se v roce 2011 rozvodnila i do
obytných domù a lidé museli být
evakuováni. Budeme doufat, že se
poèasí umoudøí a situace se nebude
opakovat. Pøikládáme fotografie z
okolí Liboce a Nechranické pøehrady.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
mìsíc kvìten byl vìnován více ménì rùzným kulturnì spoleèenským akcím a také
úpravám veøejných prostranství, které uvádíme v dalších rubrikách zpravodaje. Proto je
dnešní úvodník struèný. Pøipomínáme však opìtovnì, že ze strany nìkterých majitelù
nemovitostí je stále porušována vyhláška è. 2/2012 o ochranì noèního klidu a regulaci
hluèných èinností, a to pøedevším v nedìli, kdy je každý povinen zdržet se používání
zaøízení a pøístrojù zpùsobujících hluk (napø. sekaèek na trávu, cirkulárek, motorových pil
a kos, køovinoøezù, vrtaèek, drtièek vìtví apod.)
Jaroslav Kubelík, redaktor

INFORMACE Obecního úøadu:
?
Pietní vzpomínka na hrdiny 2. svìtové války

Na poèátku kvìtna si již tradiènì celá naše republika pøipomíná ukonèení 2.
svìtové války a zároveò uctívá památku všech, kteøí se zasloužili v památných
kvìtnových dnech roku 1945 o naši svobodu. V obci Nové
Sedlo tuto událost pøipomínají dva památníky, a to v parèíku
pøed školou a na místním høbitovì.
Za Obec Nové Sedlo položil u pøíležitosti 68. výroèí
osvobození starosta obce pan Petr Sýkora 7. kvìtna 2013 k
obìma památníkùm vìnce.
?
Oznaèení nemovitostí èíslem popisným

Opìtovnì upozoròujeme obèany našich obcí, že jsou
povinni oznaèit své domy èíslem popisným, popø.
evidenèním. Nemovitosti sloužící k trvalému bydlení se oznaèují èíslem popisným,
objekty urèené k rekreaci èíslem evidenèním. Èíslo se umísuje na prùèelí domu na
místì viditelném z ulice u vchodu do domu. Samotný vzhled èísla si mùže zvolit majitel
nemovitosti dle svého uvážení. Povinnost oznaèení budov je upravena § 31 a 32 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích. Èísla popisná je možné zakoupit na OÚ.
?
Vesnice roku:

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.6. do 30.6.2013
V mìsíci èervnu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Václav Žák - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

V loòském roce se naše obec poprvé zúèastnila 18. roèníku celostátní soutìže
„Vesnice roku“. Z 22 obcí, které se soutìže zúèastnily, byla za
okres Louny desetièlennou komisí ocenìna naše obec
diplomem za vedení historie obce a finanèní odmìnou 20.000,Kè (viz foto).
Do soutìže o titul Vesnice roku 2013 se v Èeské republice
zapojilo celkem 273 obcí, z okresu Louny se pøihlásily pouze
dvì obce a to obec Nové Sedlo a mìstys Cítoliby. V souèasné
dobì se naše obec pøipravuje na návštìvu krajské hodnotitelské
komise, která probìhne v mìsíci èervnu.

Usnesení
ze 4. zasedání ZO ze dne 29.5.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- prodej pozemkù p.è. 184/7 a p.è. 178/17 v k.ú. Èíòov
- koupi vozidla - tøístranného sklápìèe pro potøeby Obce Nové Sedlo
- Rozpoètové opatøení è. 3/2013 - viz pøíloha na OÚ
- zajištìní spolufinancování pro potøeby Ministerstva kultury pro získanou dotaci na
„Restaurování kamenného sloupu se sochou sv. Rodiny v Èíòovì”
- dovybavení kuchynì v ZŠ a MŠ Nové Sedlo pro možnost vaøení obìdù
- zámìr prodeje domu è.p. 15 v Novém Sedle
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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?
Hodiny na kostelní vìži v Bøežanech

V roce 1999 byly na kostel v Bøežanech instalovány vìžní hodiny, které odbíjejí èas. Po krátkém èase byly však na základì
stížností obèanù zastaveny. Zvuk hodin údajnì rušil obyvatele Bøežan a to pøevážnì v noèních hodinách. Hodiny byly v provozu avšak
bez zvukové kulisy. Pozdìji stìžovatelé
ustoupili ze svého požadavku a vìžní
hodiny oznamovaly èas i se zvukovým
signálem. Oprava a zprovoznìní vìžních
hodin byla hrazena pøevážnì ze sponzorských pøíspìvkù obyvatel obce Bøežany.
Obec Nové Sedlo vìnovala finanèní
pøíspìvek v èástce 10.000,- Kè. Velký podíl
na skuteènosti, že byly hodiny uvedeny do
chodu, má starosta obce pan Koøenský,
který zajistil sponzory. Obèané, kteøí
poskytli sponzorské dary, však chtìli zùstat
v anonymitì.
(hodinový stroj pøed opravou)
V souèasné dobì hodiny na kostele, který
je dominantou obce, stojí a èeká je oprava. O jejich zprovoznìní již starosta obce jedná s
hodináøem, který je v roce 1999 uvedl do chodu. Zatím byla kostelní vìž uklizena od nánosu
(a po opravì)
holubího trusu a ostatních neèistot.
?
Bytová zóna u høištì v Novém Sedle.

Vracíme se k informacím, které již byly uvedeny v pøedchozích zpravodajích. Touto písemnou a foto reportáží chceme
pøipomenout neuskuteènìný projekt výstavby rodinných domkù u høištì v Novém Sedle a jeho souèasný stav.
V mìsíci bøeznu 2009 byly zahájeny výkopové práce na výstavbì inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domkù na parcele u
høištì v Novém Sedle (viz. nìkterá pøiložená fota). Bohužel firma, která mìla výstavbu
provádìt, se stala insolventní a po získání stavebních parcel si kladla podmínky, které byly
pro pøípadné zájemce o stavební parcely natolik nevýhodné, že o jejich odkup pøestali mít
zájem. Proto firma pana Klepiše zcela
ukonèila práce na zasíování parcel. Až
na nátlak obce provedla èásteèné terénní
úpravy a to nedostateèným zahrnutím
výkopù. Další terénní práce ukonèila a
parcely ponechala ve stavu, které ukazují
nìkteré fotografie. Tento neutìšený stav
trval až do14.5.2013, kdy starosta obce
pan Petr Sýkora dojednal s firmou
Severoèeské pískovny a.s. Roztyly
dohodu a pískovny v rámci výpomoci
obci provedly na vlastní náklady a vlastní
technikou odvoz jílovité a nevyužitelné hromady zeminy na vhodnou skládku.
Jednalo se celkem o 38 velkoobjemových nákladních automobilù. Zbývající
menší hromady budou zplanýrovány a pozemky uvedeny do takového stavu, aby
se prozatím nevyužité prostranství mohlo stát pøístupné veøejnosti. Je tøeba vìøit,
že èásteènì pøipravené stavební parcely budou v budoucnu využity ke svému úèelu a výstavbou rodinných domkù se rozšíøí poèet
obyvatel poèet naší obce.

Odvoz
nadbyteèné
zeminy

Petr Sýkora, starosta
Jaroslav Kubelík, redaktor
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Rekonstrukce fary v Novém Sedle

Pøinášíme další fotografie z rekonstrukce fary v Novém Sedle. Nadále
probíhá rekonstrukce vnitøních prostor fary a výstavba nové obvodové zdi
oddìlující park mezi farou a kostelem od sportovního areálu TJ.

Výstavba obvodové zdi

Není na svìtì bylina, aby na nìco nebyla...
Zaèíná mìsíc èerven a aèkoli poèasí není tak úplnì sluneènì
jarní, pøesto mùžeme najít množství rostlin, které by se nám
hodily do naší domácí lékárny. Jako tøeba sušené kvìty
bezu.
O bezu jsem se zmiòovala již v minulém èlánku, ale s
ohledem na studenìjší poèasí jde bez do kvìtu teprve v
souèasné dobì. Rozkvétá bíložlutými kvítky
uspoøádanými do pomìrnì velkého kvìtenství. Tato
kvìtenství se ustøihnou a suší se buï zavìšená ve stínu
èi rozložená na papíru nebo lískách.
V chøipkovém období používáme sušené kvìty na èaj nebo do
smìsi s ostatními bylinkami, které máme tøeba již pøipraveny z
pøedchozího období. Kvìt bezinky je vhodný také namíchat s
kopøivou, øebøíèkem a pøeslièkou a popíjet tento èaj pøi namožení
svalù, urychlíme tak odvádìní zplodin metabolismu z tìla.
Nìkteøí si také pochutnávají na kvìtech bezu obalených v
tìstíèku, tzv. kosmatice.
Bezové kvìty se nechávají louhovat ve studené vodì a získáte
tak lahodný a osvìžující nápoj – mùžete jej doplnit tøeba
kopøivovým sirupem. Mimochodem, stejným zpùsobem, jak se
pøipravuje kopøivový sirup ( minulé èíslo Zpravodaje ), mùžete
pøipravit i sirup z bezových kvìtù èi z meduòky nebo máty.
V této dobì již také mùžete trávì zahlédnout nezamìnitelnì
trèící kvìty na vysokém stonku u zemì s úzkými
kopinatými listy Jitrocel kopinatý. Lze jej nalézt
na cestách, loukách, v pøíkopech. Pro bylinkáøské
použití mùžete
sbírat jak jitrocel kopinatý, tak
jitrocel vìtší, který
má široké listy. Výhodou jitrocele
je, že se dobøe sbírá.
Je to také nejrychlejší pomoc na
hojení ran. Pokud
se nìkde venku øíznete èi dostanete
žihadlo, seberte jitrocelový list, rozemnìte jej èi zlehka
pokousejte, abyste uvolnili léèivé látky a pøiložte na ránu. To je ta
bezprostøední varianta, jinak list umyjte a naklepejte tøeba
palièkou na maso.... A ještì jedno rychlé øešení - pokud máme
puchýøe na nohou, vložte jitrocelové listy do bot.
Z jitrocelových listù si také mùžeme pøipravit sirup - vezmeme

4 hrsti listù a pomeleme je na masovém strojku. Pøilijeme trochu
vody na zøedìní, pøidáme 250g vèelího medu a 300g
nerafinovaného cukru a smìs pøivedeme témìø k varu.
Plníme za horka do èistých sklenic. Pokud nìkdo chce mít
sirup èirý, musí jej nechat pøekapat pøes plátno èi husté sítko.
Èaj z jitrocele je skvìlým lékem na chrapot, kašel, zvláštì dávivý
a zahlenìní - usušená zásoba v zimì se nám bude hodit. Semínka
z jitrocele jsou považována za úèinný prostøedek na odstraòování
èi prevenci kaménkù všeho druhu - dennì si mùžete dát až 8g
semene a zapít šálkem jitrocelového èaje.
V èervnu je možné snadno najít i další naši bìžnou léèivku –
hluchavku. Hluchavka bílá se podobá kopøivì, je však jemnìjší
a nežahá. Ve vrchní èásti
jsou bílé pyskaté kvìty
obsahující sladkou šávu.
Sbíráme kvìt a list,
nejlépe vrchní èásti
rostlin, které sušíme ve
stínu. Hluchavku najdete
v pøíkopech, u cest, na
okrajích luk. Hluchavka
pùsobí moèopudnì a
èistí krev. Je to výborný
prostøedek na ženské
obtíže – užívá se pøi
nepravidelné èi bolestivé menstruaci a obecnì pøi onemocnìní ženských orgánù.
Èaj z hluchavky je dobrým prostøedkem na léèení ledvin,
používá se pøi zánìtu moèového mìchýøe. Pokud trpíte
nespavostí, která je nervového pùvodu, zkuste dennì vypít 2
šálky èaje z hluchavky.
Podél potoka a na jiných vlhèích místech mùžete nalézt až 60
cm vysokou bylinu, která má dlouhé chlupaté listy a rùžové až
svìtle modré kvìty sklánìjící se k zemi – Kostival lékaøský. Již
podle názvu bylina, která nám „léèí“ nejen kosti, ale i šlachy,
svaly, úpony, krevní výrony. Používají se koøeny kostivalu na
kostivalovou mast èi tinkturu, ale na sbìr koøenù teï není ten
správný èas. Naopak se nám teï nabízí hojnost listù. Takže
pokud si podvrknete kotník nebo máte bolesti kloubù, vezmìte
list èi listy, umyjte, naklepejte tøeba palièkou na maso a pøiložte
na postižené místo. Ovažte a nechte pùsobit pøes noc.
A se vám všem daøí a použití bylin spíše preventivnì pøeje
Alena Stejskalová, Sedèice
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Kultura
CHMELFEST
V sobotu 25.5.2013 probìhl v Žatci 2. Roèník Dne
otevøených dveøí, tentokrát pod názvem „CHMELFEST V
ŽATECKÉM PIVOVARU“. Pro nepøízeò poèasí bylo letos
mnohem ménì alegorických vozù, ale ´èást návštìvníkù byla
velká. Nicménì program byl bohatý a pestrý. Úèastníci mohli
ochutnat 17 druhù piv uvaøených ze Žateckého chmele a
prohlédnout si pivovar se živými obrazy. Na pódiu na Žižkovo
námìstí bal zábavný program od 10.30 h. až do veèerních hodin.
A jako každoroènì se požehnalo chmelu a pivu v pøímém
pøenosu se slavnostním naražením jarního ležáku a slavnostním
nástupem. Pøestože poèasí se všemi porùznu laškovalo, obec
Liboèany a Nové Sedlo tradiènì se svými skvìle vyzdobenými
alegorickými vozy nechybìly. Letošní Chmelfest v žateckém
pivovaru se prostì opìt vydaøil!

V pátek dne 3.5.2013
oslavil pan Lino Makuka
své 65. narozeniny. Poblahopøát mu pøišly za
Obecní úøad pracovnice
Svìtlana Prokùpková a
Hana Kovandová.

Hana Kovandová

Více na internetových
stránkách obce
www.nove-sedlo.cz
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ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Divadlo

Michala Gulyáše Praha

V úterý 21. 5. 2013 navštívilo ZŠ a MŠ Nové Sedlo pražské divadlo Michala Gulyáše se zpìvákem a imitátorem
Liborem Petrù. Název pøedstavení byl
„Zelenina s ovocem - dají páku nemocem ".
Dìti se moc bavily, byly zapojovány do
programu a formou zábavy byly pouèeny o
dùležitosti vitamínù. Vše jim vysvìtlil
èarodìj Cholesterol. Toto pøedstavení dìti
dostaly jako dárek zdarma.
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka školy

?
Sponzorské dary z Vìznice Nové Sedlo

Dne 20. 5. 2013 dìti v ZŠ a MŠ Nové Sedlo pøivítaly
návštìvu z Vìznice Nové Sedlo. Paní mjr. Mgr. Alžbìta
Nováková pøedala dìtem hraèky a pomùcky, které vyrobili
odsouzení v rámci pracovní terapie. Touto cestou, bychom chtìli
podìkovat Vìznici Nové Sedlo za sponzorské dary, které
budeme používat nejen ke hrám, ale i pøi vzdìlávání našich dìtí.

Pedagogický sbor a dìti ZŠ a MŠ Nové
Sedlo
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?
Škola v pøírodì Sklárna – Žihle

Náš 5-denní pobyt ve Sklárnì u Žihle zaèal 27.5.2013 klidnou a pohodovou jízdou s ochotným øidièem. Ihned po
pøíjezdu na místo nám bylo jasné, že se nám všem bude líbit. Èekalo nás milé uvítání a všichni zúèastnìní nám pomáhali s
kufry a ubytováním. Pokoje byly dobøe pøipravené a vše probìhlo
rychle a hladce.
Po prvním dobrém obìdì si dìti odpoèinuly po cestì. Poté se žáci
ZŠ již vrhli do pøipraveného programu, který pro nì pøichystala zdejší
vychovatelka. Tento program probíhal dennì od 14:00 hod. do 18:00
hod. Dìti z MŠ se vydaly se svými p. uèitelkami do lesa. Pak dìti
èekala kontrola klíšat, veèerní koupání a zasloužený spánek.
Žáci ZŠ se každé dopoledne uèili ve škole, která se nachází pøímo v
areálu. Dìti z MŠ vyrážely každý den do okolních lesù, kde si hrály,
stavìly domeèky z mechu a pøírodnin, soutìžily atd..
Celý areál je v nádherné pøírodì a i když nám poèasí moc nepøálo,
pobývaly dìti co jen to šlo na èerstvém vzduchu, tak jak to má ve
správné pøírodní škole být!
V pátek 31.5.2013 jsme se všichni vrátili zpìt – unavení, ale
spokojení a hlavnì zdraví a bez jakéhokoliv úrazu.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Nové Sedlo

Historie
?
Pomník v parku pøed bývalou nìmeckou školou

Na fotografiích je zachyceno torzo základu pomníku
odhaleného v roce 1913 u pøíležitosti 50. výroèí založení
nìmecké školy v Novém Sedle - dnešní ulici Farní.
Nìmecká škola (a pozdìji i èeská) byla již zlikvidována,
ale základy pomníku se do dnešní doby zachovaly. Pomník
byl postaven zásluhou uèitele Gustava Könerga z
prostøedkù, které získal z poskytnutých darù a výnosu z
jedné ze slavností. Pomník byl pro naprostý nezájem
tehdejšího politického vedení až na základy znièen. Vedení
obce má zájem zachovat alespoò torzo tohoto pomníku i
pro pøíští generace. Možná jsme tím již pro nìkteré z vás
otravní, ale je pravdìpodobné, že ve svém osobním foto
archivu máte fotografie, nebo si ve svých vzpomínkách
vybavujete, jak pomník pøed svou likvidací vypadal. Proto

vás prosíme, abyste se s námi o své vzpomínky podìlili.
Bohužel na naše opakované žádosti nikdo nereagoval, i
když by tím k objasnìní historie památníkù, rùzných
ponièených pomníèkù a kaplièek ve všech obcích velmi
pomohl.
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Jaroslav Kubelík, kronikáø

Míra nezamìstnanosti po obcích
Název obce

EAO Poèet UoZ Míra nez. (%)

Nové Sedlo (566519)

324

72

22,22

Dne 11.5.2013 nás opustila
obyvatelka Sedèic
paní Olga Johanna Püschner
ve svých 102 letech. Upøímnou
soustrast pozùstalým za Obec Nové
Sedlo.

Podíl nezamìstnaných
poèet obyvatel

podíl (%)

403

17,87

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé. Jarní èást sezóny je za svou
polovinou a do konce celé sezóny chybí sehrát už jen 4 utkání.
Dovolte mi tedy, abych Vás seznámil s prùbìhy dosud
odehraných utkání.

TJ Nové Sedlo – Panenský Týnec – 3:0 (Rehák, Tolar,
Horváth)
Poslední víkend v mìsíci dubnu zavítal na Sedelský pažit
celek Panenského Týnce. Podzimní utkání na høišti soupeøe
skonèilo remízou 1:1, ale domácí chtìli na svém høišti brát plný
poèet bodù a také se jim to povedlo. Po vlažnìjším zaèátku brzy
pøevzali domácí otìže utkání a soupeø nevìdìl kam døív skoèit.
Skóre otevøel ve 20. minutì krásnou støelou z velkého vápna
Jakub Horváth. Do konce poloèasu mìli naši fotbalisté ještì
spoustu šancí, ale nepromìnili a do kabin se šlo za stavu 1:0.
Druhý poloèas odstartovali domácí hráèi opìt velký náporem a
byla jen otázka èasu, kdy dají další gól. Diváci na nìj nemuseli
èekat dlouho. V 55. minutì navýšil skóre Tolar, po krásném
pøiuknutí Reháka. Poslední trefu pøidal sám Rehák støelou z
vápna. Hosté domácího brankáøe Vávru ohrozili jen v jednom
pøípadì, když domácí obrana lehce zaváhala, ale gólman vše
zvládl a vychytal tøetí nulu v øadì.

Vrbno n. Lesy – TJ Nové Sedlo – 3:1 (Hodas)
První, kvìtnový víkend zajíždìli naši fotbalisté na høištì lídra
tabulky Vrbna. Tento zápas sliboval velký souboj. Podzimní
utkání na sedelském høišti skonèilo remízou 1:1. Hosté pøijeli na
zápas s vyèkávací taktikou a zajištì nou obranou. Tato taktika se
ovšem brzy rozplynula. Od zaèátku utkání jasnì udávali tempo
domácí, a kdyby to bylo za 15 minut 5:0, nikdo by se nemohl
divit. Na brankáøe Vávru se valil jeden útok za druhým, ale ten
mìl svùj nejlepší den v jarní èásti sezóny. Zneškodnil v prvním
poloèase nìkolik sólových nájezdù a chytil neuvìøitelným
zpùsobem dva pokutové kopy, které rozhodèí naøídil. I díky
brankáøi hostù se šlo do kabin za stavu 2:0 pro domácí. Možná by
se mohlo zdát, že po vývoji v prvním poloèase se hosté položí, ale
opak byl pravdou. Hned od zaèátku druhé pùle, hosté vlítli na
domácí a zatlaèili je k vlastnímu vápnu. A úspìch se dostavil
rychle. V 50. minutì snížil na rozdíl jednoho gólu Marek Hodas,
když si v sólovém úniku pohrál s brankáøem a skóroval do
prázdné branky. To hostùm dodalo sebevìdomí a toužili po
vyrovnání. Šancí byla spousta, ale netrefil se ani Varga a v
sólovém úniku vychytal Fabiána domácí brankáø. Ke konci

zápasu už hosté nemysleli na obranu a všechny síly vrhli do
útoku. To se jim však vymstilo a domácí z ojedinìlé šance v
druhém poloèase utekli a peèetili výhru na 3:1.

TJ Nové Sedlo – Høíškov – 6:1 (Hodas 3, Fabián 2,
Èerný)
V dalším zápase pøivítali domácí fotbalisté celek ze Høíkova.
Naši fotbalisté zatím Høíškov ještì neporazili a tak bylo co
napravovat. V podzimním zápase se museli naši fotbalisté na
soupeøovì høišti sklonit v pomìru 2:0. Zápas zaèal podle
oèekávání a domácí byli jasnì lepší. Skóre zápasu otevøel v 15.
minutì Marek Hodas nebylo to všechno co v tomto zápase tento
borec pøedvedl. Po té mìl nìkolik slibných šancí Jakub Èerný,
který šel v prvním poloèase 3x sám na bránu ale štìstí mu nepøálo
a gól vstøelit nedokázal. Jeho bídnou støeleckou potenci musel
napravit opìt Marek Hodas, který svým druhým gólem v zápase
zvýšil poloèasové vedení na 2:0. Do druhého poloèasu nastoupili
domácí s dvoubrankovým náskokem a chutí potìšit poèetný
hlouèek diváku dalšími pøidanými góly. Úèet druhého poloèasu
otevøel hned po nìkolika minutách Fabián, který zavìsil po
krásné akci Hodase. Další gól pøidal opìt Fabián, když mu
pøihrával Bašta. To už domácí vedli 4:0 a hosté byli na ruèník. To
se potvrdilo opìt z další akce Hodase, který si narazil s Èerným a
ten ho poslal do sólového úniku, který bez problémù promìnil.
Po té domácí lehce polevili a to se jim nevyplatilo. Domácí Hon
fauloval ve vápnì hostujícího hráèe a ten se z penalty nemýlil.
Domácí však pøeci jen vstøelili ještì jeden gól. Po støele Štancela,
kterou brankáø vyrazil, doklepával do prázdné brány Èerný a
upravil tak na koneèných 6:1

SK Èernèice – TJ Nové Sedlo – 2:0
V dalším zápase zajíždìli naši fotbalisté na høištì rezervy
Èernèic. Podzimní utkání skonèilo 3:2 pro Èernèice po
zajímavém utkání, když Sedelští vstøelili 5 gólù a pøesto prohráli.
Tentokrát si naši fotbalisté na rezervu úèastníka okresního
pøeboru vìøili. Náhlé události však sebedùvìru rozšlapali ještì
pøed odjezdem na utkání. Náš tým byl znaènì oslaben o nejvìtší
opory a tak se musel smíøit i s tím, že v jeho útoku bude hrát druhý
brankáø Radek Kroc. Na zápas pøijeli naši fotbalisté s pokorou a s
cílem neodvést si debakl. Zápas zaèal velmi opatrnì z obou stran.
Sedelští hráli dobøe dozadu a nepouštìli domácí k žádným
šancím a tak poloèas skonèil bez branek. Do druhé pùle naši hoši
vlétli s velkou vervou ale pøesto, že mìli šance jít do vedení tak se
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jim to nepovedlo. V první šanci hned po zmìnì stran se ocitl
Jakub Èerný, ale domácí brankáø ho se štìstím vychytal. Hned za
pìt minut støílel ze 40m Varga, ale bohužel trefil jen bøevno a již
zmiòovaný Kroc nastøelil hlavou bøevno. To bylo od hostù vše a
tak udeøili domácí. Rychlými dvìma góly v rozmezí deseti minut
urèili ráz zápasu a tak hosté odjíždìli sice bez bodu, ale se
vztyèenou hlavou.

TJ Nové Sedlo – Zemìchy – 5:4 (Hodas 2, Jíra M. ,
Èerný, Štancel)
V dalším domácím zápase zavítali na naše høištì hráèi celku
Zemìch. V podzimní èásti prohráli naši fotbalisté na „høišiti“
Zemìch 2:0 a tak bylo soupeøi co vracet. Utkání zaèalo podle
oèekávání, velkým náporem domácích. Skóre utkání otevøel v
15. minutì Martin Jíra, který si nabìhl na pøihrávku Štancela.
Místo toho aby si domácí podrželi vedení a dál trápili soupeøe,
podcenili nìkolik balónù a hosté za pìt minut srovnali stav
zápasu. Naše hochy to však nepoložilo. Hned za pár minut si vzal
na polovinì høištì Marek Hodas a z hostujících hráèù si udìlal
kužely a støelou k tyèi vrátil domácím vedení. Domácí to však
opìt podcenili a prakticky hned z rozehrávky vedení ztratili. Do
kabin se šlo za nerozhodného stavu. Do druhého poloèasu vlétli
domácí opìt jako uragán a rychle vedli. Po druhé v zápase se

trefil Marek Hodas po narážeèce s Èerným. Hned v zápìtí si to
tihle dva vymìnili a Èerný se v sólovém úniku tentokrát nemýlil.
Hosté v té chvíli pùsobili odevzdanì a vypadalo to na rozhodnutý
zápas, ale opak byl pravdou. Domácí ještì zahodili naøízenou
penaltu, když z puntíku pokutového kopu poslal balón vedle
branky domácí stoper Stanèík. Hosty tato zahozená šance
nakopla a dokázali snížit na rozdíl jediného gólu. Domácí si však
dvougólové vedení vzali hned zpátky. Na pùli pøihrál Varga
nabíhajícímu Štancelovi, ten si vymìnil 3x balón s Èerným a
krásný ukes zakonèil podél bezmocného brankáøe. Hosté se ale
opìt nevzdali a ještì dokázali snížit na rozdíl jediného gólu ale to
už bylo z jejich strany vše a domácí vydøeli tøíbodové vítìzství.
Poslední zápas na domácím høišti sehrají naši fotbalisté s
celkem Lubence dne 8.6. od 17h. Poslední 2 utkání sehrají v
Postoloprtech dne 15.6. od 17h a pøeložené utkání v
Žíželicích dne 22.6. od 17:30h.
Chtìl bych tímto za celý klub Moc podìkovat všem
vìrným fanouškùm za neúnavnou podporu našeho týmu a
vìøím, že nás budou podporovat i v posledních kolech sezóny
v bojích o nejvyšší pøíèky.
Jakub Èerný

4.6.
5.6.

8:30 a 10:00
10:00 / 14:00

Robinson Crusoe
Šípková Rùženka

6.6.

8:30 a 10:30

Labyrint svìta

7.6.

11:00

10.6.

17:00

11.6.

08:00

Slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení
Studentùm OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci.
Závìreèné vystoupení žákù Literárnì dramatického oboru
základní umìlecké školy v Žatci
Pasování“ prvòáèkù na ètenáøe

12.6.
18.6.

19:00
17:00

19.6.

17:00

21.6.

11:00

Drahé tety a já
Závìreèné vystoupení žákù Taneèního oboru tøídy Ivany
FÁBRYOVÉ
Závìreèné vystoupení žákù Taneèního oboru tøídy Lenky
TURKOVÉ
Slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení
studentùm SOUKROMÉ OBCHODNÍ AKADEMIE
a studentùm STØEDNÍ PRÙMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTRO. v Žatci

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090
Nabízím kompletní služby
v oblasti péèe o ruce a nohy:
Manikúra - Nehtová modeláž Pedikúra
Svìtla Kubelíková
telefon 720 266 768

?,grafick?
mutov.
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