Novosedelský
srpen 2013
zpravodaj
èíslo 8 roèník III.

V

ážení spoluobèané, dny
dovolených a prázdnin jsou
pomalu za námi, mnozí jsou
již v plném pracovním zaøazení a
školáci opìt zasedli do školních
lavic, Tímto bych chtìl všem
školákùm, zejména prvòáèkùm
popøát mnoho úspìchù v novém
školním roce.
Jak jsme se již zmiòovali v
pøedešlém zpravodaji, na podatelnì
OÚ je zøízená veøejná sbírka na
opravu varhan, které jsou umístìné
v místním kostele sv. Václava. Máte
tak možnost pøispìt malou finanèní
èástkou a podpoøit tak uskuteènìní
plánované opravy.
Dále bych Vás chtìl pozvat na
koncert, který se jako každý rok
poøádá pøi pøíležitosti svátku sv.
Václava v našem místním kostele.
Vystoupí zde skupina C&K Vocal.
Koncert se koná v sobotu 28.9.2013
od 14:00 hodin.

Helena Arnetová, Jiøí Cerha, Hana Horká,
Zuzana Hanzlová, Michal Pleskot

Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.9. do 30.9.2013
V mìsíci záøí oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Ivan Wurm - Sedèice
Hildegarda Kovaøíková - Nové Sedlo
Josef Šimonovský - Nové Sedlo
Jana Škoulová - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
v mìsíci listopadu 2010 mì pozval starosta na první pracovní schùzku,
na které mì seznámil se zámìrem zøízení tiskového zpravodaje, který bude
informovat naše spoluobèany o dìní v našich obcích. Po nìkolika krátkých
konzultacích jsme se rozhodli tento návrh akceptovat a tiskový zpravodaj
pod názvem „Novosedelský zpravodaj“ vydávat. Veškeré pøípravné
práce, které s vydáváním tiskového periodika souvisí (zajištìním tisku v
tiskárnì AKORD Chomutov, poèáteèní pomoc pøi korekci a pøípravy
stránek k tisku, kde nám velmi pomohla paní Dagmar Biblová z
Kulturního zaøízení mìsta Postoloprty, získání povolení Ministerstva
kultury ÈR) se podaøilo zvládnout ve velmi krátké dobì, proto bylo možno
pøikroèit k vydávání pravidelného periodika již od mìsíce ledna 2011.
Diskutováno bylo rovnìž vydávání zpravodaje za menší úhradu, pro
zbyteènou administrativu a s nejvìtší pravdìpodobností o minimální poèet
ètenáøù, jak ukázala pøedchozí praxe s výdejem „Novosedelské drbny“,
bylo rozhodnuto distribuovat zpravodaj zdarma a doruèit ho do každé
domácnosti. Náklady s tím spojené pøevzala obec. Novosedelský
zpravodaj je vydáván v poètu 250 kusù.
Za dobu vydávání se znaènì rozrostl poèet stálých dopisovatelù. V
oblasti spoleèenského dìní vèetnì sledování statistik o zamìstnanosti v
našich obcích je to paní Hana Kovandová a Svìtlana Prokùpková, nelze
opomenout Jakuba Èerného, jako stálého sportovního komentátora a jak
jsme v posledním zpravodaji zaregistrovali, pøizval si ke spolupráci i
editora pana Vladimíra Hasila. Své pøíspìvky ze sportovní oblasti nám
zaslali také Martin Bidmon a Jaroslava Holièová, v dnešním zpravodaji se
mùžete seznámit i s pøíspìvkem pana Jana Sivoka. Nejèerstvìjší
informace o dìní ve škole a školce nám podává øeditelka ZŠ a ZŠ Mgr.
Lenka Souèková se svým pedagogickým sborem. Podrobnosti na
stránkách www.zsms-novesedlo.cz/.
Stálou dopisovatelkou, na kterou nemùžeme zapomenout, je paní
Alena Stejskalová, která nás ve svých velmi odborných pøíspìvcích „Není
bylina, aby na nìco nebyla“ podrobnì seznamuje s léèivými úèinky
jednotlivých volnì rostoucích léèivek a tím nás informuje, že v pøípadì
lehèích zdravotních potížích není nutno ihned vyhledávat lékaøe, kteøí ve
velkém procentu pøedepisují rùzné chemicky vyrobené léky, které sice v
krátké dobì potlaèují pøíznaky pøípadného onemocnìní, ale bohužel mají i
nežádoucí vedlejší úèinky, což u léèivek, které jsou v rozumné míøe
používány, nehrozí.
Podìkování patøí také všem, kteøí nám za dobu vydávání zpravodaje
zaslali své pøíspìvky nebo názory.
Kubelík Jaroslav, redaktor zpravodaje

Informace Obecního úøadu:
?
Pokraèují terénní úpravy na pozemcích u høištì, kde byla pùvodnì
plánovaná výstavba rodinných domkù. Do doby než se najdou zájemci o
výstavbu rodinných domkù, pøedkládá starosta Petr Sýkora zastupitelstvu
návrh po dokonèení rekultivace osadit plochu travním luèním semenem
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aby dìti pøi svých procházkách poznávaly nejen peèlivì udržované travnaté plochy, ale i kvetoucí a s citem
udržované travní porosty.

?
Pøedání ceny Zelená stuha v Srbské

Kamenici

Jak jsme vás již informovali v minulém zpravodaji, byly
poèátkem prázdnin vyhlášeny výsledky soutìže Vesnice
roku 2013 Ústeckého kraje. Slavnostní ceremoniál k
ukonèení krajské soutìže se konal v Srbské Kamenici v
pondìlí 19. srpna 2013. Zde také pøevzal starosta obce pan
Petr Sýkora ocenìní Zelená stuha za péèi o zeleò a životní
prostøedí. K zisku této stuhy získala obec finanèní cenu
125.000,- Kè a zároveò postupuje do druhého, celostátního
kola této soutìže.
?
Vzhled a èistota obce Sedèice

Obyvatelé Sedèic opakovanì kritizují vzhled a èistotu
nìkterých veøejných ploch. V obci je èasto vidìt u popelnic
navezený nepoøádek. Lidi tam prostì odloží to, co se jim
nevejde do popelnice a a se obec stará. Sedèickým to
pochopitelnì vadí. Jak k tomu vlastnì pøijdou, když
neodhazují odpad, kam je napadne, ale do urèených nádob, a
pøesto vidí kolem sebe závìje nepoøádku. Odpovìï je nejspíš
jednoduchá. Nìkteøí z nás prostì pohazují odpadky, kde se jim
zlíbí. Smutné je, že nepoøádek netvoøí zpravidla nikdo cizí,
ale jde vìtšinou o ty, kteøí žijí v blízkosti kontejnerù.
Na fotografiích zveøejòujeme odstrašující pøípady.
?
V èervnovém zpravodaji jsme vás seznámili s prací

truhláøe pana Ludvíka Polyaka z naší obce, který vyrobil
altánek umístnìný na
køižovatce komunikace z
Nového Sedla pøi vjezdu
na silnici Žatec – Kadaò.
Dnes vám pøedstavíme
další jeho výrobky, které
zlepšují vzhled našich
obcí.
Více na internetových
stránkách obce.
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Informaèn?tabule s posezen?m na køižovatce Žatec - Kadaò

Skluzavka na zahradì ZŠ a MŠ v Novém Sedle

?
Zahájení školního roku

2. záøí byl zahájen nový školní rok. Nejenom
prvòáèky, ale i ostatní
žáèky, dìti z mateøské
školy a pedagogický
sbor èekalo nìkolik
novinek. Na prùèelí
školy je vítal nový státní
znak a nápis „Èeská
škola 1931“
(28.06.1931 byla v obci
otevøena nová èeská
škola). Po dlouhých
letech byl školní rok
2013/2014 oficiálnì
zahájen rozezvonìním zvonku a pro zlepšení úrovnì
stravování byl zahájen provoz vlastní školní kuchynì.
V budovì byla provedena rekonstrukce oken, na
kterou získala obec finanèní dotaci, na školní zahradu
byla instalována nová skluzavka.

Skluzavka u rybníka na návsi v obci Chudeøín

?
Kaplièka v Èíòovì

Prohlížíte si rádi na svých výletech kaplièky? Na èíòovské návsi urèitì upoutá vaši pozornost novogotická
kaplièka z roku 1874, která byla v letošním roce zrenovována. Cílem obecního úøadu je zachovat kulturní
památky místního významu a rekonstrukce kaplièky, která stojí v centru obce a tvoøí tak její dominantu, patøí k
tìm nejvýznamnìjším.
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Rádi bychom tento rok opravili kaplièku, která stojí v poli u polní cesty z Nového Sedla do Liboèan.
Chceme, aby opravená kaplièka co nejvìrnìji odpovídala jejímu pùvodnímu vzhledu. Prosíme proto Vás,
pamìtníky, abyste nám pomohli zjistit, jak tato kaplièka vypadala. Staèí jakákoli vzpomínka, písemnost,
obrázek èi fotografie.
Není bylina, aby na nìco nebyla
Jsme v mìsíci záøí a kolem nás se objevují podzimní
barvy. Již nyní si mùžeme „vyhlídnout“ šípkové keøe s tìmi
nejlepšími šípky, na které se tak asi za mìsíc vypravíme,
stejnì jako mùžeme pozorovat zvìtšující se bobule trnky a
èervenì se vybarvující hložinky, plody hlohu. Co v této
dobì jistì nepøehlédneme, to jsou do èerna se zbarvující
bezinky.
Bez èerný, bezinka, nám již na jaøe
pøinesla spousty užitku v podobì bílých
kvìtenství a nyní mùžeme zaèít sbírat její plody –
bezinky. Sbíráme jen èerné, zcela zralé plody,
nazelenalé, ještì nedozrálé kulièky odstraníme.
Hlavní význam plodù je, že tiší bolesti
nervového pùvodu. Pomáhají pøi zánìtech nervù, napø.
trojklaného nervu, sedacího ( ischias ) a pøi výhøezu
meziobratlové ploténky páteøe. Na tlumení bolesti je dobré
si dát tøikrát dennì šálek odvaru ze sušených bezinek nebo
sklenku bezového sirupu øedìného vodou. Mùžete si jej
pøipravit takto :
Na litr pøebraných bobulí dáme ¼ litru vody, 15 minut
je pomalu vaøíme a pak pøepasírujeme pøes síto. Do litru
takto získané šávy dáme pùl kilogramu cukru ( nejlépe
nerafinovaného, pøírodního ) a povaøíme ještì 10 minut.
Vroucí šávu nalijeme do nahøátých lahví a pevnì
uzavøeme. Necháme pomalu vychladnout, tøeba pod
peøinou. Sirup pijeme tøikrát dennì ½ dl a zapíjíme èi
øedíme vodou.
V této dobì mùžeme sbírat i další zajímavé plody, a to
plody jeøábu ptaèího, tzv. jeøabiny.
Èervenooranžové plody obsahují velké
množství vitaminu C a dalších dùležitých látek.
Pro sbìr je vhodné najít prostor se stromy spíše
dále od cesty a zvláštì mimo dosah zplodin z
automobilového provozu. Jeøáb nám pomùže
pøi chøipkových onemocnìních, plody zmíròují
bolesti kloubù, dobøe pùsobí pøi revmatických nemocech a
dnì. Mùže se také použít i proti prùjmùm a zácpám,

protože reguluje èinnost støev. Plody se dají jíst syrové,
jsou chutné, ale ochutnávejte jen malé množství, protože
by vás mohli pìknì „prohnat“. Tuto vlastnost po usušení èi
zavaøení ztrácejí. Takže jeøabiny mùžete sušit, ale možná
zajímavìjší je udìlat si z nich kompot nebo džem, dají se
zalít stejnì jako višnì rumem anebo zkuste jeøabinové
víno.
Èerstvé, trochu podrcené jeøabiny dáme do vhodné
nádoby a zalijeme pøibližnì dvojnásobným množstvím
bílého pøírodního vína. Necháme macerovat asi dva týdny,
obèas protøeseme a poté stoèíme do lahví. Pijeme na
zdraví.
V této dobì také ještì naleznete pelynìk. Pelyòkù je
více druhù, pro naše potøeby nejlépe poslouží
pelynìk pravý. Rostlina možná na první pohled
nezajímavá, ale velice úèinná. Roste na mezích,
v pøíkopech, na rumištích. Má vlnité, šedé listy
a matnì žluté, témìø kulovité kvìty. Dosahuje
výšky 50 – 100 cm, ale ve vyšších polohách, èi
kde je sekáno, mùže být i jen 15 cm. Rostlina
obsahuje ve všech svých èástech hoøèiny. Sbírá se kvetoucí
na a rychle se suší ve stínu. Pelynìk se používá pøedevším
k léèení žaludku a celého trávicího ústrojí. Pelyòkový èaj
pomáhá pøi zkaženém žaludku, osvìdèuje se proti
zvracení, zánìtu, pomáhá pøi nechutenství, odstraòuje
køeèe v žaludku a vyhání støevní parazity. Pokud pøíèinou
zápachu z úst je povlak na jazyku, pomáhá pelyòkový èaj.
Pelynìk se také pøidával do destilátù ( jeho jméno je
artemisia absinthium - absinth ) a vyrábìlo se pelyòkové
víno,nyní se od tohoto zpùsobu zpracování ustupuje,
protože pelynìk je urèitým zpùsobem návyková
droga,která v malých dávkách uklidòuje, v silnìjších
naopak vyvolává nervozitu. Proto na èaj užívejte pouze pùl
lžièky sušené drogy.
Krásné pozdnìletní až podzimní dny plné barev a plodù
pøeje
Alena Stejskalová
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Historie
Není nám pøíjemné, že jsme museli ukonèit
historii o Èeské škole, která byla otevøena v roce
1931. Dle informací, které máme školní kroniku,
kterou vedl od roku 1945 øeditel Obecní školy a
kronikáø pan Antonín Nikrle. Pøi ukonèení svého
pùsobení bývalá øeditelka ZŠ a MŠ v Novém Sedle
jistì nedopatøením školní kroniku odvezla a pøes
urgence ji prozatím obci ani øeditelství školy zatím
nevrátila. Školní kronika je evidována v okresním
archivu Louny a o jejím využívání pro badatelské
úèely je vedena podrobná statistika. Vìøíme, že v
krátké dobì bude toto nedopatøení odstranìno.
Bohužel i pøes pátrání v archivech se nedochovaly ani
obecní kroniky z doby po roce 1945. Poslední
kronika, která se dochovala, je z roku 1933
V dnešním zpravodaji vám pøinášíme èásteèný výpis z
Knihy zápisù o schùzích Místní rady osvìtové v
Novém Sedle:
Místní rada osvìtová
Poèátky kulturní práce v obci Nové Sedlo v dobì
porevoluèní byly velmi tìžké. Obec stává se
nesmírným dìjinným zvratem zcela èeskou. Všechny
schopnosti, èas i práce hrstky ochotných pracovníkù
jsou v r. 1945 vìnovány technickému organisování a
provádìní odsunu Nìmcù, soupisu a zajišování
konfiskovaného státního majetku, postupnému
osidlování obce èeskými rodinami.
Pøesto již dne 23. záøí 1945 jest v obci, za podpory a
souèinnosti žateckého sboru založen Sbor
dobrovolných hasièù. Oslava 28. øíjna 1945, konaná v
hostinci u F.Váni za veliké úèasti obèanù z obce i okolí
byla prvním kulturním podnikem v obci. Ke
shromáždìným promluvili úèastníci bojù o Duklu,
èlenové Svobodovy východní armády p.p. ppor. Jiøí
Vrzal, velitel místní posádky vojenské, která t.è. v
obci byla a p. rtm. Jan Hasinec. Za obèany uèinil
projev øíd. uèitel A. Nikrle. Téhož dne byl položen
základ k vybudování Lidové obecní knihovny v
Novém Sedle. Sbírka na pomoc postiženým na vých.
Slovensku vynesla celkem 12.000,- Kè. Byla
provedena téhož dne mezi pøítomnými na oslavì.
Dne 7. prosince 1945 ustanovena byla na schùzi
MSK první Místní rada osvìtová, jejímiž èleny byli:
pøedseda Jan Vlk, pøednosta žel. stanice ÈSD, Nové
Sedlo 58 (za SÈM), jednatelem Antonín Nikrle, øídící
uèitel ob. školy, Nové Sedlo 6 (za školu),
pokladníkem Irena Mrázková, uèitelka, Chudeøín 10
(za stranu lidovou), èleny: František Váòa, øezník a
hostinský, Nové Sedlo 20 (za stranu komunistickou),
Vladimír Sýkora, velkostatkáø, Nové Sedlo 74 (za
Sbor dobrovol. hasièù), rtm. Jan Hasinec, statkáø,

Nové Sedlo 14 (zástupce vojska), Josef Benedikt,
správce sila,Nové Sedlo 101 (za stranu národ.
socialistickou). Kronikáøem obce a obecním
knihovníkem byl zvolen Antonín Nikrle, ø. uè., Nové
Sedlo 6. Tato místní rada osvìtová však nefungovala a
všechna práce tohoto oboru zùstávala i nadále na
bedrech jednotlivcù (J. Benedikt, A.Nikrle).
Rokem 1946 zaèal slibnìjší ruch pøíchodem
nových èeských osídlencù. Z vykonaných podnikù
osvìtových ve struènosti uvádím:
4. kvìtna 1946:
Odhalen památník „Obìtem nacismu 1939-45“,
tryzna za padlé a umuèené, zapálení ohnì revoluce na
návrší u nádraží. Pochodòová štafeta.
5. kvìtna 1946:
Zasazení „Lípy svobody“ pøed školou è.p. 6.
Odpoledne mohutný prùvod krojovaných složek
Sokola i vojska z nádraží (hostinec p. L. Svobody) do
zámeckého parku.
3. èervence 1946:
Konala se v místnosti MNV v budovì è.p. 37
ustavující schùze prvního Místního národního výboru
v Novém Sedle. Zvolení zástupci lidu ujímají se
poprvé v dìjinách obce øádného øízení obce Nového
Sedla, kdysi bašty nìmectví. Èleny MNV jsou: Josef
Benedikt (pøedseda), Rudolf Hofman (I. námìstek),
Alois Zeman (II. námìstek), Bohumil Rous, Antonín
Nikrle, Jakub Bicek, Josef Hofman, Josef Janeèek,
Vladimír Sýkora, Josef Švihlík, Jindøich Karda,
Aloisie Piškorová, Emil Krob, Václav Studnièka a
Václav Chodìra.
27. øíjna 1946:
Pøenesen pomníèek „Obìtem nacismu 1939-45“ z
prostranství pod MNV na nové stanovištì pøed
obecnou školu. Téhož dne veèer konala se u
památníèku tryzna za padlé a umuèené obìti prvního a
druhého odboje.
6. dubna 1947:
Sehráno v obci Nové Sedlo poprvé první
ochotnické divadelní pøedstavení v dobì porevoluèní,
V.Bárty „Prach a broky“ èestnì navštívené
obecenstvem. Úèinkujícími byli: Rudolf Hofman,
Bohumil Henzl, Václav Slavíèek, Emil Švihlík,
Stanislava Kudláèková, Rùžena Hofmanová,
Jaroslava Henzlová, Jakub Bicek a Jaroslav Nový.
Režii vedl Antonín Nikrle. Svépomocí obèanù byla
zbudována první èást ochotnického jevištì, což je pro
obec znaèným kulturním pøínosem. Hráno pod
hlavièkou Sboru dobrovolných hasièù.
23. kvìtna 1947:
Provedeno 2. filmové pøedstavení úzkých filmù v
obci.
Zapsal: Antonín Nikrle
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?
Kostel v Žaboklikách
Kostel sv. Bartolomìje v Žaboklikách je jeden z
nejstarších v okrese, mìl být založen již kolem roku
1200 pražskou kapitulní nadací. První zprávy o nìm
se však objevují až ve 14. století. Ve 30. letech 18.
století byl starý stržen a postaven v barokním slohu
dnešní. V roce 1771 došlo na kopci, na nìmž kostel
stojí, k sesuvu pùdy. Zøítila se kostnice a èást ohradní
zdi høbitova. Památkovì chránìn je celý areál kostela
vèetnì fary. Kostel byl výraznì pøestavìn v letech
1892-1893. Dnes je ve velmi špatném stavu.

Kostel svatého Bartolomìje v Žaboklikách je
bohužel úplnì zdevastovaný. Následkem sesuvu pùdy
na svahu došlo k prasknutí zdiva kostela, ve kterém
jsou nìkolikacentimetrové díry - severní sakristie jen
obvodové zdi, jižní volnì pøístupná, strop lodi
podepøen od roku 2006 výdøevou. Obec Nové Sedlo
kostel nedávno pøevzala do svého majetku bezúplatnì
od øímskokatolické církve a s pomocí dotací chce
dlouhodobì chátrající památku zachránit a
zrekonstruovat. Plánuje se rekonstrukce støechy,
fasády a vnitøních omítek.
Kubelík Jaroslav, kronikáø
foto Petr Sýkora, starosta

Spoleèenský život
?
Setkávání „ŽABO“ obcí

26.8.2013 to bylo 5 let, co zemøel otec myšlenky uspoøádat setkávání „ŽABO“ obcí pan Roman Daniš.
Ve dnech 23.8.-25.8.2013 se konalo již 11. mezinárodní setkání „ŽABO“ obcí. Zajeli jsme si tentokrát do
obce Žabeò u Frýdku-Místku. Jako obvykle se zúèastnili zástupci Žabovøesk (Èeské Budìjovice), Žabovøesk
nad Ohøí a Žabovøesk u Kolína.
Ze Slovenska pøijeli od Žabokrek nad Nitrou a Žabokrek od Martina. Dále samozøejmì i zástupci naší obce
Nové Sedlo – Žabokliky. Obec Žabeò se zúèastnila setkání poprvé v loòském roce a v roce letošním se toto
setkání již konalo u nich.
V letošním roce se poprvé zúèastnili zástupci z Polska – Žabi Vola je název obce, která zároveò vyhrála
mezinárodní klání zúèastnìných obcí. Tato setkávání se stala již tradicí, všem zúèastnìným se velmi líbilo a
pøíští rok se potkáme v abovøeskách nad Ohøí.
Všechny zdravím a všem dìkuji.
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NOVÉ SEDLO 13.èervna (VS ÈR)
Ve dnech 27.-30.5.2013 uspoøádala Vìzeòká služba ÈR pøebor ve
speciální kynologii na vyhledávání omamných a psychotropních látek.
Vše se odehrálo na zotavovnì VS ÈR Pracov. Celkovým vítìzem tohoto
pøeboru se stal prap. Jiøí Jarolím se služebním psem Qin z Vìznice Nové
Sedlo. V soutìži družstev obsadil prap. Jarolím spoleènì s prap. Václavem
Zumrem (Nové Sedlo) se služebním psem Polly druhé místo. Soutìžilo se ve
dvou disciplínách – poslušnost a pachové práce. Této soutìže se zúèastnilo
celkem 30 závodníkù. Pøeboru se zúèastnili i psovodi ze zahranièí, ze
Slovenska a Nìmecka. Celá soutìž byla na profesionální úrovni.
nprap.Jiøí Kettner
?
Keramický kroužek
!POZVÁNKA!
OBEC
NOVÉ
SEDLO
Vás již tradiènì zve na
Po letních prázdninách se opìt otevøel
koncert skupiny C &K Vocal, který se koná v
keramický kroužek za vedení paní M.
sobotu 28.9.2013 od 14:00 hod. v kostele sv.
Èerné. Kroužek se koná každý ètvrtek od
Václava v Novém Sedle.
17:00 hodin v keramické dílnì v ZŠ a MŠ
Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu varhan v
místním kostele...

Nové Sedlo!

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, nová sezóna fotbalové
3. tøídy je v plném proudu a naši fotbalisté mají odehrány
první 3 kola soutìže. Dovolte mi tedy, abych Vás
podrobnìji seznámil s prùbìhem jednotlivých utkání.
TJ Nové Sedlo – Fk Postoloprty „B“ – 8:6 (Èerný 3x,
Son 3x, Hodas, Bašta)
V prvním mistrovském utkání nové sezóny pøivítali naši
fotbalisté na svém høišti rezervu z Postoloprt, se kterou
mìli do tohoto zápasu zápornou bilanci, když v minulé
sezónì prohráli oba vzájemné duely. Naši hráèi šli do
tohoto zápasu s velkou pokorou a cílem hrát ze
zabezpeèené obrany. Opak byl však pravdou. Soupeø
nastoupil na høištì s tím, že zápas vyhraje bez boje a to se
mu krutì vymstilo. V 5. minutì vedli naši fotbalisté už 3:0,
když se postupnì trefil Son, Èerný a opìt Son. Hosté byli
jako opaøení a vùbec nevìdìli, co mají hrát. Za pár minut
už to bylo 4:0 a zdálo se, že utkání je rozhodnuto ale
soupeø se tak lehce nevzdal, ve 30. minutì snížil na 1:4.
Domácí to však nerozhodilo a do poloèasu navýšili skóre
na 7:2, když hattrick zkompletovali Èerný a Son a jednou se

trefil Hodas. Zdálo se, že zápas je rozhodnutý ale zdání
klamalo. Domácí v druhé pùli znaènì polevili a nechali
soupeøe dotáhnout skóre na rozdíl jediného gólu. Klid do
domácích øad však pøinesl støídající Bašta, který v 80.
minutì uzavøel skóre zápasu na koneèných 8:6. Domácím
se výbornì povedl vstup do sezóny a tìžkého soupeøe s
pøehledem porazili.
TJ Nové Sedlo – FK Výškov 4:2 (Son 2x, Hodas 2x)
Ve tøetím kole se Sedelští fotbalisté opìt pøedstavili na
domácí pùdì, kdy pøivítali loòského úèastníka okresního
pøeboru FK Vyškov. Domácí nastoupili do tohoto zápasu s
cílem potvrdit výhru z prvního kola a získat další 3 dùležité
body. Tento cíl zaèali plnit hned od zaèátku zápasu, když
mìli míè více na svých kopaèkách a tlaèili se do šancí a
hned ta první skonèila gólem. Marek Hodas pøevzal míè na
polovinì soupeøe, poslal krásnou pøihrávku na Èerného,
který balón zatáhl do vápna a naservíroval ho Sonovi pøed
odkrytou branku a ten otevøel skóre zápasu. Druhou
branku pøidal Son po pùl hodinì hry, když støelou k tyèi
nedal hostujícímu brankáøi šanci. Hosté však do poloèasu
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ještì staèili snížit a do šaten se šlo za stavu 2:1 pro domácí
hráèe. V druhém poloèase pøidali domácí další gól, když si
pøed velkým vápnem vzal míè Hodas, proklièkoval se až do
vápna hostù a s pøehledem uklidil míè do sítì. Hosté se
však nevzdali a po chybì domácí obrany opìt snížili na
rozdíl jednoho gólu. Definitivní pojistku vítìzství zaøídil
opìt Marek Hodas, který se trefil krásnou ranou z pøímého
kopu a peèetil tak na koneèných 4:2 pro sedelské. Jedinou
kaòkou tohoto zápasu bylo vylouèení domácího i
hostujícího hráèe po nevybíravém zákroku na domácího
Baštu, který neudržel nervy na uzdì a oplácel a tak bili oba
hráèi po zásluze vylouèeni.
TJ Sokol Tuchoøice – TJ Nové Sedlo 1:2 (Èerný, Tolar)
Ve ètvrtém kole podzimní èásti zajíždìli naši fotbalisté
na høištì loòského mistra 4. Tøídy, rezervy Tuchoøic. Tento
zápas sliboval velký boj, oba týmy totiž disponují
výbornými hráèi. Naši fotbalisté nastoupili v nejsilnìjší
možné sestavì. Od prvních minut se tlaèili do zakonèení a
tato aktivita záhy pøinesla kýžený efekt. V 15. minutì si na
polovinì høištì sebral balón Hon, nìkolikrát si ho narazil s
Èerným, kterého posledním pøiuknutím poslal
samotného na bránu a ten se støelou k tyèi nemýlil a poslal
Nové Sedlo do vedení. Domácí fotbalisté nevìdìli, kde jim
hlava stojí. Hostující obrana i záloha šlapala jako hodinky a
bylo jen otázkou èasu, kdy se povede dát druhý gól.
Hostùm se to povedlo po pùl hodinì hry. Na polovinì

høištì vybojoval míè Hodas poslal pøihrávku na Èerného a
ten poslal míè na Tolara, který se tváøí v tváø brankáøi
nemýlil, a hosté vedli o 2 góly. Do poloèasu mohli sedleští
skóre ještì navýšit ale ve vyložených šancích jim nepøálo
štìstí a tak poloèas skonèil výsledkem 2:0 pro hosty. Do
druhého poloèasu nastoupili hosté s defenzivními
myšlenkami, ale pøehnali to a prvních 20 minut pùsobili
velmi ustrašeným dojmem a toho využili domácí. V 60.
minutì vyškolil brankáøe Vávru domácí Hofman, který
støelou doprostøed branky snížil na 1:2 z pohledu
domácích. Po této facce se hosté oklepali a zaèali zase hrát
po zemi a sebevìdomì. Tento stav už udrželi a vyloupili
Tuchoøickou pùdu po velmi srdnatém a obìtavém výkonu.
Sedelští fotbalisté tedy získali z 3 zápasù plný poèet bodù a
patøí jim po tøech kolech prùbìžná druhá pøíèka za
Krásným Dvorem, který vede pouze o skóre.
Chtìl bych moc podìkovat všem vìrným fanouškùm,
kteøí se zúèastòují jak domácích tak venkovních zápasù a
vìøím, že jim elán vydrží po celou sezónu a poženou naše
mužstvo za dalšími výbornými výkony.
Další zápasy sehrají naši fotbalisté dne 7.9. od 14h se
Zemìchy(doma), 15.9. od 17h s celkem Líšan(venku),
21.9. od 16:30 Èernèice B(doma) a 28.9. od 16:30
Lubenec(venku).
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

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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