Novosedelský
záøí 2013
zpravodaj

èíslo 9 roèník III.

V

ážení spoluobèané, zima
se nám pomalu blíží, ale i
tak nás neodradí od
naplánovaných prací v našich
obcích.
Tento mìsíc se zaèal budovat
chodník v Novém Sedle od
Domu s peèovatelskou službou k
Pohostinství, který provádí obec
svými zamìstnanci.
Dále bude provedena rekonstrukce místní komunikace
na návsi v Èíòovì, kde dochází
po dešti k zaplavení cesty (viz
foto), kolem rybníku. Na tuto rekonstrukci byl poskytnut finanèní pøíspìvek od firmy
NET4GAS, s.r.o. a BRAWA, a.s.

Dále se budeme, jako každý
rok,vìnovat podzimním pracím...hrabání listí, proøezání
stromù, oøezávání keøù...atd.
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.10. do 31.10.2013
V mìsíci øíjnu oslaví svá
životní jubilea tito obèané:

Vážení ètenáøi zpravodaje,
v srpnovém zpravodaji jsem se zmiòoval o tom, jak “Novosedelský
zpravodaj” získává na oblibì a pøibývají mu další spolupracovníci. Když
jsme s jeho vydáváním zaèínali, pøevládal mezi obèany názor, jak mùže
vykonávat funkci starosty èlovìk, který v obci žije sice dlouhou dobu, ale
pøesto není pøíliš znám. Èlovìk, který žil nìkolik mìsícù v cizinì, a tím
ztratil reálný pohled na dìní v našich obcích. Jistì se pøevážná èást
obyvatel pøesvìdèila o opaku, o èemž svìdèí poèet uskuteènìných aktivit,
co vše se v obci a jejím tìsném okolí realizovalo a èím se zastupitelé
zabývají. V následujících zpravodajích vám pøineseme pøehled akcí, které
byly v našich obcích od poèátku volebního období realizovány, vèetnì
tìch, které se uskuteènit nepodaøilo.
Pøipomínáme, že vice informací vèetnì barevného provedení zpravodaje jsou k nahlédnutí na
internetových stránkách obce.

Jaroslav Kubelík, redaktor

Zelená stuha Èeské republiky 2013
23. záøí 2013 se v budovì Senátu PÈR konalo slavnostní vyhlášení
výsledkù soutìže Zelená
stuha Èeské republiky 2013,
navazující na soutìž Vesnice
roku 2013. Obec Nové Sedlo
získala v krajském kole
Zelenou stuhu Ústeckého
kraje za péèi o zeleò a životní
prostøedí a postoupila do
celostátního kola.
V celostátní soutìži udìlila Spoleènost pro zahradní
a krajináøskou tvorbu pod
záštitou Ministerstva životního prostøedí
naší obci èestné uznání za pøíkladnou péèi obce i obèanù o veøejná
prostranství a zeleò a za uchování rázu venkovské obce. Zároveò obec
získala od Ministerstva životního prostøedí dotaci 400.000,- Kè.
Vyhlášení se odehrávalo v prostorách Valdštejnského paláce a za obec
Nové Sedlo pøevzal ocenìní starosta Petr Sýkora.

Erika Koláriková - Sedèice
Pavel Šafránek - Nové Sedlo
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.
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?
spoleèn? fotografie ocenìných starostù

?
námìstek ministra pro sekci ochrany pøírody a krajiny

Ing. Tomáš Tesaø, starosta obce Petr Sýkora, pracovnice
OÚ Dita Sýkorová a senátorka Ing. Dagmar Zvìøinová

Dotaci 400.000,- Kè od Ministerstva životního prostøedí lze použít pouze na obnovu a údržbu veøejných
prostranství a zelenì. Obracíme se proto na obèany s prosbou. Pokud máte nìjaký návrh, námìt, nápad jak
zlepšit prostøedí našich obcí, obrate se na pracovníky Obecního úøadu nebo na zastupitele obce, rádi se vašimi
návrhy bude zabývat.
Informace Obecního úøadu:
?
Revize a kontrola spalinových cest podle

Naøízení vlády è.91/2010 Sb.
Upozoròujeme obèany našich obcí na povinnost
provést revizi a kontrolu spalinových cest podle Naøízení
vlády è.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpeènosti pøi
provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv.
Revize se provádí v tìchto pøípadech:
1. pøed uvedením spalinové cesty do1/2010 Sb. provozu
nebo po každé stavební úpravì

Na webu Spoleèenstva kominíkù ÈR www.skcr.cz jsou
uvedeny seznamy èlenù Spoleèenstva – odbornì
zpùsobilých osob, kteøí mají platné osvìdèení revizních
technikù komínù, osvìdèení certifikovaných revizních
technikù komínových systémù anebo osvìdèení
Hospodáøské komory ÈR o národní kvalifikaèní zkoušce
Revizní technik spalinových cest. Èlenové Spoleèenstva
kominíkù ÈR jsou vybaveni èlenskými prùkazy, v kterých
kromì jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel
prùkazu je nebo není revizním technikem.

komína,
2. pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe paliv,
3. pøed výmìnou nebo novou instalací spotøebièe paliv,
4. pøi komínovém požáru,
5. pøi vzniku trhlin ve spalinové cestì a pøi vzniku
podezøení na výskyt trhlin ve spalinové cestì.
Kontrolu spalinové cesty provádí jednou roènì
odbornì zpùsobilá osoba, kterou je dle § 4 Naøízení vlády
è. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnìní v oboru
Kominictví.

?
Informaèní

tabule

Mimo skluzavek pro zábavu dìtí pokraèuje obec Nové
Sedlo ve výrobì informaèních tabulí, které budou
postupnì instalovány ve všech našich obcích.
S první jste se mohli setkat na køižovatce silnic ŽatecKadaò a druhá, která vás seznamuje s historií obce Nové
Sedlo, byla instalována 28. záøí 2013 u pøíležitosti Dne
èeské státnosti a oslav svátku svatého Václava u vchodu do
kostela Sv. Václava a Nejsvìtìjší Trojice v Novém Sedle.
(viz fota)
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?
Chodník a skluzavka v Sedèicích

Obec Nové Sedlo neopomíjí pøi zlepšování vzhledu ani
ostatní obce. V Sedèicích byla instalována pro dìtskou
zábavu
skluzavka a
pracuje se
na rozšíøení
a obnovì
chodníkù u
autobusové
zastávky na
návsi v
obci.

Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro
"Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR"
konané ve dnech 25. a 26. øíjna 2013
Starosta Obce Nové Sedlo dle § l4c písmo f) z.è.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ÈR a o zmìnì a
doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù
poskytuje tuto informaci o poètu a sídle volebních
okrskù v Obci Nové Sedlo:

TERMÍN SVOZOVÉ SOBOTY
NADMÌRNÉHO ODPADU V ROCE 2013

Okrsek èíslo 1:
Hlavní èp. 6, Nové Sedlo (budova ZŠ a MŠ Nové Sedlo)
Volièi obcí: Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Nové Sedlo
Okrsek èíslo 2:
Sedèice èp. 9 (budova knihovny)
Volièi obcí: Sedèice a Žabokliky
Petr Sýkora, starosta obce

Názevobce
NovéSedlo

Míranezamìstnanosti
EAO Poèet UoZ Míranez. (%)
324
58
17,90

Podíl nezamìstnaných
Poèet obyvatel podíl (%)
403
14,39

Vysvìtlivky: EAO – evidence aktivních obyvatel, UoZ
uchazeèi o zamìstnání
Hana Kovandová

19. øíjna 2013
8.00
8.30
9.00
9.30

Èíòov - náves
Bøežany - náves
Chudeøín
Žabokliky - rozcestí za
budovou mysliveckého
sdružení
10.00 - 10.30 hod.
Sedèice - za budovou Kontis
10.45 - 11.15 hod.
Nové Sedlo - pøed horní
hospodou
Od 8.00 hod. do 14.00 hod. bude pro všechny
umožnìn pøístup ke kontejnerùm na sbìrném dvoøe v
Novém Sedle.
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- 8.30 hod.
- 9.00 hod.
- 9.30 hod.
- 10.00 hod.

Dopisy od ètenáøù...
Jít…..èi nejít??!!
….volit…zase!! Možná mnozí z vás již tento vnitøní boj
vzdali a rezignovali. Nedivím se, taky se mi totiž zdá, že nám a
naší zemi není pomoci! Ale pøesto bych se tìmto pocitùm
marnosti v nìkolika øádcích ráda vìnovala, a pokud vy doètete
až do konce, pøedem dìkuji.
Pozn.: použiji v následujícím textu nìkolik citací z písní
Tomáše Kluse a Karla Kryla…pøedpokládám, že bych vzhledem
k absurdnosti našeho legislativního guláše, mohla být
odsouzena za nìjaký pøestupek vzhledem k autorským právùm,
což je bezpochyby mnohem horší pøeèin než rozkrádání a
úplatkaøení……ale risknu to!!
Chronologicky vzato, mì štvou televizní zprávy a rozpravy
již od poèátku letošního roku, kdy byla vyhlášena bývalým
prezidentem Klausem amnestie. Pro mì a stejnì tak pro vìtšinu
národa to bylo nesmyslné gesto, pro ty, co si jsou schopni
pøipustit i jiné verze, to byl promyšlený tah….tak nebo tak to pro
mì byla zrada od nìkoho, koho jsem vždycky podporovala a
bránila – možná nìkdy i neobjektivnì. Další zhýralostí našeho
systému byla pøímá volba prezidenta spojená s utracenými
miliony za kampanì, reklamu, volební lístky atd. Pøímou volbou
se naši stateèní zákonodárci chtìli alibisticky zbavit kupèení o
post prezidenta výmìnou za všelijaká pøeonaèování volebních
slibù….
Nikdy jsem žádné volby nevynechala, první kolo
prezidentských voleb bylo první. V druhém kole pro mì již
rozhodnutí bylo jasné a naivnì jsem pøedpokládala, že na mì
snad nebude ze zdi na úøadech hledìt hlava v úklonu na
stranu…… další rána…hledí a jak je vidìt, dokázala jinými
machinacemi a taháním za nitky dovést naší spoleènost k dalším
pøedèasným volbám, které tak nìjak maluje již pøedem oranžovo
rudými populistickými tóny. V tomto místì se oblíbená
formulace Klusovo písnì rozchází se skuteèností:“ zas ètyry
roky v prdeli“. Ani ty ètyøi roky nám to nevydrželo…
Všechno výše uvedené pøekousnu, i když tentokrát velmi tìžce a
s nasazením všech zbytkù obèanské odpovìdnosti a

odpovìdnosti za budoucnost našich dìtí, a k volbám pùjdu. A
koho volit??? Nebudu riskovat žádné staronové tváøe, nová
hnutí, která se v rámci svého nepatrného úspìchu snaží vydírat
celou snìmovnu a rozhodnì nebudu vkládat svou dùvìru do
nasazených tváøí zpìvákù, sportovcù!!
Nechci agitovat, dìlat volební kampaò nebo údernì bojovat
za „ modré ptáky“ (taky jich mám plné zuby), ale nevìøím, že náš
národ øeší „všechny nepokoje v pajzlu u piva“ a že nám staèí
„demo demokracie“ (citace T.Klus). Budu ráda, když se v
našich obcích zvýší volební úèast, a pokud si nìkdo vzpomene
na to „jaká je po tøešních stolice“ (citace T.Klus) a jaké to je „žít v
zemi, co zakázala hrát a zakázala zpívat“ (citace K.Kryl), bude
to možná první náznak toho, že dokážeme bouchnout do stolu,
že nejsme konzumní omezenci, kteøí se rozhodují podle
poplatkù u lékaøe, ale myslíme a vidíme i dál.
Ing. Z.Aschenbrennerová
Pozn.: i podle fungování naší Obce je patrné, že pokud se
pracuje s koncepcí a zájmem a netuneluje se rozpoèet, lze i bez
velkých milionù odvádìt dobrou práci....je pravda, že se najdou i
tací, kteøí nìkdy snad z principu kritizují vše! Pøikladem mùže
být nespokojenost se zrušením autobusové dopravy v nìkterých
obcích a jak kdysi uvedl pisatel – paradoxní vybudování
zastávky. Takoví stìžovatelé jsou neinformovaní, v zásadì je
pravda nezajímá, konfrontaci se vyhýbají a jen si takovým
popliváním vybijí svùj vztek.

Podìkování
Chtìli bychom touto cestou podìkovat celému zastupitelstvu
obce a hlavnì starostovi, panu Petru Sýkorovi, za lidský pøístup
a porozumìní k obèanùm, a to za zlepšení životního prostøedí,
pro nìkteré obyvatele èástí ulic Hlavní, Lipová a Slepá, kteøí byli
zatìžováni hlukem, prachem a znehodnocováním majetku v
osobním vlastnictví z pøilehlé firmy HOLZ TRADE s.r.o.

Dìkujeme

Není bylina, aby na nìco nebyla
Je øíjen a ranní mráz nás upozornil, že bylinkáøská sezóna
se blíží ke svému závìru. Teï už je to o šípkách, hložinkách a
nìkde ještì bezinkách. O bezinkách jsme si povídali v minulém
èísle, tak pojïme se tedy spolu podívat na šípky a hložinky.
Nejznámìjší jsou pravdìpodobnì
šípky. Již podle názvu je patrné, že jde o
plody rùže šípkové, které nejprve nádhernì
kvetou na jaøe a teï na podzim nám zase
nabízejí svoje plody plné zdraví. Šípky není
tak jednoduché trhat, keø se brání svými
ostny. Jarní okvìtní plátky se pøidávají do
èajù pro jejich pøíjemnou chu a léèivé
úèinky. Šípky obsahují velké množství
vitamínu C. Používají se vždy, když potøebujeme dodat do
organismu vìtší množství vitamínu C, jako pøi chøipkách a
nachlazení, pøi cévních onemocnìních, parodontóze, na celkové
posílení organismu. Plody šípku jsou také dùležitou složkou
dìtských èajù, a to dokonce již od ètvrtého mìsíce. Šípky
mùžeme používat i jako souèást denního preventivního èaje, kde
si mùžete vychutnat chu šípkù tøeba s jahodou, borùvkou,
mátou apod. Šípky je nutné po natrhání usušit, a to buï na
vzduchu, v sušièce nebo tøeba v pootevøené troubì zapnuté na
minimum. Sušení trvá delší dobu, je nutné je sušit pøi nižších
teplotách, aby nezèernaly. Sušené šípky mùžete nechat velice
krátce povaøit ( cca 1 min ) a pak nechat asi 15 min louhovat nebo
je pøedem namoèit, zahøát asi na 70 stupòù a nechat louhovat.
Slijeme a mùžeme si pochutnat na skvìlém èaji, ideálnì

oslazeném ještì medem. Komu nechybí kus trpìlivosti, mùže si
pochutnat také na šípkové marmeládì. Natrhané šípky ( ideálnì
po ranním mrazíku ) rozpùlíme, vyèistíme a dáme vaøit do trochy
vody, poté propasírujeme, osladíme medem èi cukrem a ještì
chvíli povaøíme. Nìkdo mùže být na chloupky v plodech
alergický, lze použít rukavice anebo pouze rozpùlit plody a pak
si dát práci s pasírováním, a to rovnou dvakrát. Výsledek za to
stojí.
Pouze jedno upozornìní – pokud máte šípky ještì z minulého
roku, tak už je použijte pouze tak pro ozdobu. Vysoký obsah
vitaminu C se v šípkách velice rychle ztrácí, takže používejte
vždy jen ty nejèerstvìjší plody.
Hloh je také trnitý, støednì vysoký keø, který v
této dobì již na dálku záøí svými èervenými plody
– hložinkami. Hloh pùsobí na nemocné srdce,
posiluje a prokrvuje srdeèní sval, uklidòuje a
povzbuzuje srdce, odstraòuje silné bušení,
pomáhá pøi vysokém krevním tlaku, uvolòuje a
èistí vápenaté usazeniny v cévách a dobøe pùsobí
pøi poruchách prokrvení mozku. Hloh pùsobí pomalu, je nutné
jej používat delší dobu bez pøerušení, ne vždy si ale rozumí se
syntetickými léky. Èaj se dìlá z kvìtu i z plodù, pomáhá i pøi
snižování nadváhy. Šálek hlohového èaje s medem pøed spaním
navozuje pøíjemný spánek. Také pøi celkové únavì a nedostatku
energie je dobré sáhnout po tomto èaji.
Spoustu zdraví a krásných podzimních chvil pøeje
Alena Stejskalová
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Kultura
?
Koncert v kostele

28. záøí 2013 probìhl v kostele sv. Václava a Nejsvìtìjší Trojice v Novém Sedle již tradièní koncert. Letos nás
navštívila jedna z našich pøedních vokálních skupin C&K Vocal, která vystupuje s nìkolika zdánlivì nesourodými
hudebními žánry (folk, rock, blues, vážná hudba). Na hudební scénì se pohybuje již
pøes ètyøi desetiletí.
Šestièlenný vokální soubor se pøedstavil hudebnì divadelním pøedstavením Veslo
a rùže. Kaleidoskop folkrockových písní a
legend o sv. Vojtìchu, druhém biskupu
pražském, intelektuálu, svìtoobèanu i
prvním emigrantu zaujal všechny pøítomné.
Úèinkovali Jiøí Cerha (basbaryton, umìlecký
vedoucí a
skladatel)
, Zuzana
Hanzlová (soprán, rock, folk i skladba),
Hana Horká (mezzosoprán, též Asonance –
sólo), Michal Pleskot (tenor), Veronika
Pospíšilová (hereèka), Hanuš Bor (èlen
divadla ABC Praha – herec).
Koncert probìhl ve výborné
atmosféøe, výteèní zpìváci s osobitým
repertoárem sklidili zasloužený potlesk
a C&K Vocal dokázal, že zaslouženì patøí
mezi špièku ve svém oboru.
Návštìvnost byla solidní, ale všichni pøítomní si jistì všimli jedné zvláštnosti. Stává se totiž pravidlem, že vìtší zájem
o tyto již tradièní koncerty projevují spíše „pøespolní“ návštìvníci a zatímco vìtšina obèanù našich obcí jim nevìnuje
pozornost. Mùžeme jenom konstatovat – všichni co nepøišli, mohou opravdu jen litovat. Výtìžek z dobrovolného
vstupného bude použit na obnovu varhan v kostele. Sbírku mùžete podpoøit také na podatelnì Obecního úøadu v Novém
Sedle.
Jaroslav Kubelík
OBEC NOVÉ SEDLO VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

„Podzimní pábení s vùní peèených brambor”
Podle tradice se sejdeme letos již 28. øíjna po 14,00 hodinì u „ kaplièky“ za obcí.
Èaj a peèené brambory zajištìny !!!
Ukažte všem své létající DRAKY, pøijïte si popovídat, sejít se a užít si krásy podzimu!
Historie
Mezi obcemi Žabokliky a Sedèice se nachází poškozená socha svatého Jana Nepomuckého z r. 1719,
kterou v nezjištìném období poškodil
neznámý vandal tím, že odstranil èást
sochy (hlavu), což je patrno na pøiložených
snímcích.
Tak jako se starosta obce snaží zachovat
historické sochy (pøípadnì jejich zbývající
torsa), tak se snaží i o rekonstrukci sochy J.
Nepomuckého. Naráží však na problém,
který je v souèasné dobì øešen - kdo je
majitelem uvedené sochy. Ta není v
majetku obce ani církve. Proto se jedná s
pozemkovým fondem. Bez zjištìní
majitele nelze požádat pøíslušný fond o
poskytnutí dotace. Vìøíme, že se najdou i
pamìtníci, kteøí alespoò v náznacích
pøipomenou, jak socha vypadala v
pùvodním stavu.
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Pozn.: èlánek je použit z týdeníku lounského okresu HLAS ze dne 18.1.1985.
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Kubelík Jaroslav, kronikáø

ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
2. záøí zaèal nový školní rok a naše škola spoleènì s paní
uèitelkami, rodièi, panem starostou slavnostnì pøivítali 6
nových prvòáèkù. Udìlalo nám to všem velikou radost, že si
vybrali s rodièi právì naši školu. Celkový poèet žákù je nyní 18.
Ve škole na nás èekaly vymalované, vyzdobené tøídy s
novou interaktivní tabulí, nová kuchyò s paní kuchaøkou a nové
dìti v mateøské škole.
Dìti èeká v novém školním roce výuka plavání, výuka na
dopravním høišti, zájmové kroužky, návštìva divadla, spousta
projektù a jiných akcí a èinností, které si pro nì pøipraví paní
uèitelky.
Všem dìtem a žákùm pøejeme hodnì úspìchù ve škole, radosti a
zážitky v novém školním roce.

Mgr. Jitka Zamrzlová
?
Nové Sedlo

plave

Žáci základní školy a dìti z mateøské školy v Novém Sedle
opìt po dlouhé odmlce plavou – zúèastòují se pravidelnì každé
pondìlí dvouhodinové výuky plavání v rámci Základního plaveckého výcviku. Dvacetihodinový kurz probíhá v plaveckém
bazénu v Postoloprtech a všechny dìti se do vody velice tìší. Již
po nìkolika výcvikových hodinách je vidìt velké zlep-šení, dìti
se uèí styl kraul a znak, potápìjí se, dýchají a skáèou do vody. I
dìti z mateøské školy dovádìjí ve vodì zcela bez obav pod
odborným vedením zkušených plaveckých instruk-torù z
„Bubliny“. Výcvik bude pokraèovat až do poloviny listopadu.
Pro žáky ZŠ je úèast v kurzu povinná v rámci výuky tìlesné
výchovy, kurzovné je hrazeno z prostøedkù školy. Žáci se podílí
pouze na úhradì autobusové pøepravy do Postoloprt a zpìt.
M.Dvoøáková – vyuèující TV

?
Tygøík ve škole
Dne 20.9.2013 nás ve škole navštívil tygøík Bobo spoleènì s
chovatelem panem Káòou z Veletic. Tygøíkovi je pìt mìsícù, ale
svou velikostí nás všechny pøekvapil. Pøedvedl nám jaké povely
už zvládá, ale i to, že mu moc chutná šlehaèka. Všem se nám
Bobo moc líbil.
Pedagogický sbor

INFORMACE PRO OBÈANY
Od zaèátku školního roku byl zahájen provoz školní
kuchynì v ZŠ a MŠ Nové Sedlo.
Obyvatelé mají možnost si v této školní kuchyni jídlo
objednat.
Více informací Vám podá øeditelka Mgr. Lenka
Souèková.
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TJ Nové Sedlo
TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, nová sezóna fotbalové 3.
tøídy je v plném proudu a naši fotbalisté mají za sebou již
polovinu podzimní èásti soutìže. Dovolte mi tedy, abych Vás
podrobnìji seznámil s prùbìhem vybraných utkání.
TJ Nové Sedlo – Sokol Zemìchy - 4:0 (Èerný)
Po vítìzném utkání na høišti Tuchoøic se naši fotbalisté
pøedstavili na domácím høišti, kam zavítal celek ze Zemìch. Za
krásného záøijového slunce sehráli domácí fotbalisté vynikající
utkání. Od zaèátku zápasu vládli a hned v 10.minutì otevøel
skóre zápasu domácí Son. Hned po pár minutách se trefil Èerný a
po trefì Živníèka v závìru prvního poloèasu už bylo prakticky
rozhodnuto o výtìzi zápasu. Opak byl však, pravdou do druhého
poloèasu nastoupili sedelští fotbalisté znaènì laxnì a valil se na
nì útok za útokem. Od inkasovaného gólu je uchránil výborný
brankáø Vávra, který chytil penaltu a nìkolika dalšími zákroky
vychytal první nulu sezóny. Domácí v závìru utkání vstøelili
ètvrtý gól, když se trefil z malého vápna Varga a utkání v klidu
dohráli.
Sokol Líšany – TJ Nové Sedlo - 1:2 (Èerný)
V dalším zápase zavítali naši fotbalisté na høištì nováèka
soutìže Líšan. Hosté pøijeli znaènì oslabeni a za vydatného
deštì a na velmi tìžkém terénu nesehráli vùbec dobré utkání.
Sice otevøeli skóre zápasu, když po støele Kaèenáka dorážel do
odkryté branky Èerný, ale to bylo na dlouhou dobu vše. Domácí

dokázali srovnat ještì do poloèasu po chybì hostující obrany a do
kabin se šlo za nerozhodného stavu. Druhý poloèas zaèal velmi
rozháranì, hosté se nemohli dostat do tempa a kupili øadu chyb.
Po jedné takové domácí otoèili skóre, když se po dlouhém
nákopu dostal k míèi domácí útoèník a tvrdou støelou k tyèi
vstøelil druhý gól. Hosté se ještì snažili alespoò o bod ale byli v
køeèi a nestálo pøi nich štìstí a tak si odváželi první porážku v
sezonì.
TJ Nové Sedlo – SK Èernèice B 1:5 (Žid)
-omlouváme se, ale z tohoto zápasu není podrobnìjší info
Spartak Lubenec – TJ Nové Sedlo – 0:3 (Kaèenák 2x, Son)
-omlouváme se, ale z tohoto zápasu není podrobnìjší info
Obrovský dík a uznání patøí všem vìrným fanouškùm, kteøí
jezdí na zápasy a podporují náš tým jak v domácích tak i ve
venkovních zápasech. Vìøíme, že to takhle bude pokraèovat i dál
a spoleènými silami dotáhneme náš tým k co nejlepší výsledkùm.
Další zápasy sehrají naši fotbalisté dne 5.10. od 16h na
domácím høišti proti celku Høíškova, dne 12.10. od 16h na høišti
Pátku, dne 19.10. od 15:30 na domácím høišti proti Krásnému
Dvoru, dne 26.10. od 14:30 na høišti Panenského Týnce, dne
2.11. od 14h na domácím høišti proti Lipenci a poslední zápas
podzimní èásti sehrají opìt na domácím høišti proti celku
Cítoliby B dne 9.11. od 14h.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na ØÍJEN 2013
5.10.
9.10.
16.10.
17.10.
18.10.
20.10.
22.10.
23.10.
23.10.
26.10.
29.10.
31.10.

18:45
10:00 a 14:00
19:00
19:00
9:00 a 10:30
15:00
17:00
10:00 a 14:00
19:00
18:45
19:00
19:00

Petr Iljiè ÈAJKOVSKIJ : Evžen Onìgin
Matylda zasahuje aneb povídaèky naší Kaèky
Andrej ŠEBAN
NEZMAØI 35 let na cestì
Koncert pro dìti aneb „ Hodina zpìvu s Nezmary“
Na kouzelném palouèku
Náš svìt 2013
O tøech námoønících
Cherchez la femme ……. Za vším hledej ženu
Dmitrij D.ŠOSTAKOVIÈ : NOS
Moucha na zdi
Vinnetou

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc ØÍJEN:

provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

Èím déle u nás v øíjnu vlaštovky prodlévají, tím
déle pìknì a jasné dny potrvají.

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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