Novosedelský
øíjen 2013
zpravodaj

èíslo 10 roèník III.

V

ážení spoluobèané, opìt se k
Vašim rukám dostává nové
èíslo Novosedelského zpravodaje.
Je až neuvìøitelné, jak ten èas
rychle utíká, kdy nové vedení obce a
její zastupitelstvo jsou v èele již
tøetím rokem. Jistì si mnozí
vzpomenou, co jsem slíbil pøi svém
zvolení, že udìlám vše pro zvelebení
našich obcí. Øada vìcí se splnit
podaøila a mnoho dalších je v plánu.
Vím, že nìkteøí obèané si øeknou, že
se nic neudìlalo, nezmìnilo, že to v
obcích vypadá poøád stejnì, ale
myslím si a vìøím, a to nejen já, že tito
lidé ani nic pozitivního vidìt nechtìjí.
Snažíme se vycházet Vám vstøíc a
plnit Vaše požadavky...nìkteré jdou
plnit rychleji, nìkteré naopak
pomalu, ale vždy k Vaší spokojenosti,
i když se obèas vyskytne požadavek,
který splnit, bohužel, nejde.
Pomalu se nám blíží Vánoèní
svátky a obec pro všechny opìt
pøipravuje kulturní akce, a už pro
nejmenší mikulášskou nadílku, tak
pro Vás všechny Vánoèní koncert v
kostele sv. Václava, kdy se pøi té
pøíležitosti uskuteèní i prodejní
výstava keramických výrobkù. Proto
bych Vás chtìl pozvat ke spoleènému
a pøíjemnému poslechu a pomalu se
tak pøipravit na nejkrásnìjší svátky v
roce. Budu se tìšit...

Vážení ètenáøi zpravodaje,
v posledním zpravodaji jsem vás informoval o poèáteèním názoru znaèné èásti
obyvatel našich obcí na to, že funkci starosty pan Petr Sýkora bude vykonávat bez
patøièného zájmu o dìní v našich obcích, protože tím, že pobýval delší dobu v
zahranièí, ztratil osobní kontakt s obèany našich obcí. Tyto obavy se ukázaly jako
liché, o èemž svìdèí promìny v našich obcích.
Proto vám dnes pøinášíme alespoò struèný pøehled toho, co se za poslední léta
podaøilo uskuteènit. Tak napøíklad byla od církve odkoupena fara a v souèasné
dobì probíhá její rekonstrukce. Mezi další akce patøí úprava parku mezi farou a
kostelem, výmìna sodíkových hlavic veøejného osvìtlení, vybudování
parkovištì pøed ZŠ a MŠ, zøízení pøechodu hlavní komunikaci pøed obchodem.
Zøízení kolumbária na høbitovì v Novém Sedle, oprava èekárny v Novém Sedle,
nové nádoby na odpadky, lavièky, oprava èekárny v Sedèicích a chodníkù.
Úprava památníku pøed školou v Novém Sedle, zrestaurování pomníku obèanùm
padlým v 1. svìtové válce. Oprava oken a výmìna kotlù v ZŠ a MŠ v Novém
Sedle, zøízení keramické dílny. Každé pondìlí je odvážen bezplatnì zahradní
odpad, byly navýšeny kontejnery na tøídìný odpad.
Jedná se jen o struèný výèet uskuteènìných akcí, pøevážná vìtšina se jich do
tohoto úvodníku nevešla, ale urèitì se k tomuto tématu vrátíme v nìkterém z
pøíštích zpravodajù.
Jaroslav Kubelík, redaktor

Nìkolik desítek let silnì poškozená a polorozboøená zeï farní zahrady, která
tento úsek obce hyzdila,
byla po odkoupení fary
do majetku obce zbourána.
Zamìstnanci obecního úøadu (za pomoci
odsouzených z místní
vìznice) postavili zeï
novou a prostor zahrady
se zmìnil na odpoèinkový park a dùstojný vchod do sportovního
areálu TJ.

Petr Sýkora, starosta

...pokraèování na str. 2
Jubilea
od 1.11. do 30.11.2013
V mìsíci listopadu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Miloslav Urban - Bøežany
Julius Nagy - Chudeøín
Rudolf Spodniak - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.

Usnesení
z 8. zasedání ZO Nové Sedlo ze dne 30.10.2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- žádost Fond ohrožených dìtí Klokánek, Žatec o finanèní pøíspìvek s tím, že Obec
Nové Sedlo poskytne hmotný dar ve výši 5.000,- Kè
- žádost ZŠ a MŠ Nové Sedlo o navýšení rozpoètu na rok 2013 ve výši 100.000,- Kè (viz pøíloha na OÚ)
- zámìr pronájmu Pohostinství v Novém Sedle, Hlavní è.p. 20 od 1.1.2014
- darovací smlouvu paní V. Dostálové, kde pøedmìtem darovací smlouvy je st.p.p.è. 4/2
v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výmìøe 95 m2 Obci Nové Sedlo
- koupi UNC Locust 750 za cenu 130.000,- Kè pro potøeby obce
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
strana 1

pokraèování ze strany 1..

Bude v Novém Sedle ubytovna pro muže?
Nové Sedlo je klidná, prakticky bezproblémová obec.
V poslední dobì se však zaèaly objevovat na veøejnosti
informace, že v areálu nìkdejšího zemìdìlského statku è.p.
14 v Novém Sedle vedle Domu s peèovatelskou službou,
má být zøízena komerèní ubytovna pro osoby, jejichž pobyt
je ze znaèné èásti hrazen ze státních pøíspìvkù. Díky
tomuto zaøízení by došlo v obci k nárùstu poètu osob
závislých na sociálních dávkách, osob, které vìtšinou
nepracují. Mezi místními obyvateli narùstají obavy, že
bude docházet k narušování veøejného poøádku,
porušování obecnì závazných vyhlášek, bojí se, že
kumulace tìchto lidí v obci s sebou pøinese problémy. Své
zkušenosti s touto problematikou mají obyvatelé obce
Sedèice. Není tajemstvím, že skupování starých bytových
domù, vytváøení ubytoven a ubytování sociálnì slabých
rodin je v souèasné dobì zdrojem zaruèených finanèních
ziskù.
Stát prohlašuje, že sociálnì slabé osoby je nutné
integrovat do vìtšinové spoleènosti, ve skuteènosti však
díky své štìdré sociální politice nepodporuje integraci, ale
naopak koncentraci tìchto osob do jednoho místa. Je však
možné sociálnì slabé nastìhovat a „zaèleòovat“ je v obci,
kde není práce?
Obecní úøad chce proto iniciovat vìtší kontrolu a
zpøísnìní vyplácení sociálních dávek a jejich používání na
placení vysokého nájemného. Ceny bydlení pro sociálnì

slabé musí vycházet z nájemného, které je v místì obvyklé.
V souèasné dobì je mnohdy cena jednoho pokoje na

ubytovnì nìkolikanásobnì vyšší. Pøíspìvek státu by mìl
být na jeden byt, nikoli na každou osobu. Samozøejmostí
by mìly být také kontroly ze strany hygienické stanice, ze
strany hasièù, co se týèe požárních pøedpisù a ze strany
stavebního odboru, to znamená dodržování pøedpisù a také
provozování nemovitostí podle kolaudaèního rozhodnutí.

Informace obecního úøadu
?
Bìhem øíjnových školních prázdnin byla v Základní škole a Mateøské škole Nové Sedlo provedena rekonstrukce
topení – staré nevyhovující kotle byly vymìnìny za nové. Tím dojde k významné úspoøe nákladù na energie.
?
V bytových jednotkách è.p. 7 v Bøežanech a è.p. 56 v Novém Sedle byla dokonèena výmìna starých oken za nová
plastová.
?
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu
dopravnímu zatížení v obci Nové Sedlo se èím
dál více zvìtšovalo riziko støetu vozidel s
chodci v ulici Hlavní.
Proto byla v mìsíci øíjnu zahájena
výstavba dosud chybìjícího chodníku od
pohostinství smìrem k DPS.
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Informace obecního úøadu: pokraèování ze strany 2...
Další kaplièka v katastru obce Nové Sedlo se doèkala
opravy. Po opravì èíòovské kaplièky zrekonstruovali
zamìstnanci obce kaplièku na polní cestì z Nového Sedla
do Liboèan. Na základì informací „starousedlíkù“ byla
upravena støecha, byly opraveny poškozené èásti, izolace a
zabránìní vsakování vody do zdiva. Souèasnì byl opraven
i sousedící pøístøešek, který se nebezpeènì naklánìl a
hrozil spadnutím.
Pøedcházející nepovedenou rekonstrukci provedli
pracovníci Technických služeb Staòkovice. Náklady na
rekonstrukci a výstavbu pøístøešku tehdy èinily 100.000,Kè. Krátce po opravì byla kaplièka znehodnocena
sprejery.
O novém vzhledu kaplièky se mùžete pøesvìdèit sami,
pokud místo navštívíte. Takže pøejeme pøíjemnou
podzimní procházku.

BIOODPAD

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR

?
Bioodpad od vašich nemovitostí a zahrádek bude

zamìstnanci obce svážen už jen do 30. listopadu 2013.
Pøedpokládány zaèátek svozu je od mìsíce bøezen 2014.

UPOZORNÌNÍ
?
Pøipomínáme všem obèanùm, že poplatky za odpad
byly splatné do 31.10.2013. Neplatièi budou bìhem
listopadu písemnì vyzváni k úhradì nezaplacených
poplatkù.

Ve dnech 25. a 26. øíjna 2013 probìhly mimoøádné
volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky. Již tradiènì obyvatelé z Nového Sedla, Bøežan,
Èíòova a Chudeøína volili v budovì ZŠ a MŠ Nové Sedlo
(okrsek è 1), volièi ze Sedèic a Žaboklik v budovì
knihovny v Sedèicích (okrsek è. 2). V okrsku è. 1 bylo
zapsáno ve volièském seznamu celkem 651 volièù (vèetnì
Vìznice Nové Sedlo), volební úèast èinila 41,94%.
Odevzdáno bylo 266 hlasù, z toho 259 platných. V okrsku
è. 2 se ze 106 zapsaných volièù zúèastnilo voleb 52 obèanù,
tj. 49,6%. Všechny hlasy byly platné. Celkem èinila
volební úèast 42,93%.

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 1 – Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Nové
Sedlo
Strana
Platné hlasy
èíslo
název
celkem
v%
1
Èeská str.sociálnì demokrat.
36
13,89
2
Strana svobodných obèanù
9
3,47
3
Èeská pirátská strana
4
1,54
4
TOP 09
23
8,88
5
HLAVU VZHÙRU - volební blok
0
0
6
Obèanská demokratická strana
19
7,33
9
politické hnutí Zmìna
1
0,38
10
Strana soukromníkù ÈR
3
1,15
11
Køes.demokr.unie-Ès.str.lid.
4
1,54
13
Suver.-Strana zdravého rozumu
0
0
15
Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI
8
3,08
17
Úsvit pøímé demokr.T.Okamury
9
3,47
18
Dìlnic.str.sociální spravedl.
7
2,7
20
ANO 2011
65
25,09
21
Komunistická str.Èech a Moravy
59
22,77
22
LEV 21-Národní socialisté
4
1,54
23
Strana zelených
5
1,93
24
Koruna Èeská (monarch.strana)
3
1,15

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek 2 – Seèice, Žabokliky
Strana
Platné hlasy
èíslo
název
celkem
v%
1
Èeská str.sociálnì demokrat.
9
17,3
2
Strana svobodných obèanù
1
1,92
3
Èeská pirátská strana
0
0
4
TOP 09
3
5,76
5
HLAVU VZHÙRU - volební blok
0
0
6
Obèanská demokratická strana
8
15,38
9
politické hnutí Zmìna
1
1,92
10
Strana soukromníkù ÈR
0
0
11
Køes.demokr.unie-Ès.str.lid.
0
0
13
Suver.-Strana zdravého rozumu
0
0
15
Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI
1
1,92
17
Úsvit pøímé demokr.T.Okamury
0
0
18
Dìlnic.str.sociální spravedl.
1
1,92
20
ANO 2011
14
26,92
21
Komunistická str.Èech a Moravy
12
23,07
22
LEV 21-Národní socialisté
0
0
23
Strana zelených
2
3,84
24
Koruna Èeská (monarch.strana)
0
0
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Dopisy od ètenáøù...
Kdo nevolil, a nekritizuje.
Myslím si, že hlas jedince výsledek voleb nezmìní, ale
je dùležitý. Pøedstavme si, že jedna desetina obyvatel
Èeské republiky si øekne, mùj hlas nic neovlivní, nic
neznamená a nemá cenu chodit k volbám.
Hlasy tìchto lidí nabývají významnou hodnotu v celém
volebním systému, bohužel si volièi tento fakt
neuvìdomují. A po zveøejnìní kritizují stranu, která
vyhrála. Zastávám názor, že nevolièi nemají žádný nárok
na to, aby kritizovali, když se k volební urnì ani nedostaví.
Vìøím, že je pro každého èlovìka tìžké zvolit si politickou
stranu, které dají hlas. Stát totiž vkládá do voleb pomìrnì
vysokou finanèní èástku, takže by se mìl voleb zúèastnit
každý obèan.
Když vidím, co dané strany nabízejí, také váhám, koho
vybrat, a vzhledem k volebním plánùm to není zrovna

jednoduchá volba. Ale voleb jsem se s rodinou zúèastnil,
protože pokud by vyhrála strana, která by mi zrovna nebyla
sympatická, vyèítal bych si, že jsem se alespoò trochu
nepokusil ovlivnit výsledek.
Sto lidí, sto chutí, jak se øíká, a pøesnì tohle se také týká
voleb. Každý èlovìk má jiné požadavky a je
samozøejmostí, že se politická strana nikdy nezavdìèí všem
volièùm. Zázrak by byl, kdyby volební plány politických
stran vyhovovali alespoò minimu z nich.
Názory lidí se v prùbìhu života mìní, ale mùj názor
týkající se voleb zùstane vždy stejný, pokaždé se jich
zúèastním a pokusím se volby svým hlasem ovlivnit.
Nevolili jste? Nekritizujte! Nenadávejte! Svou neúèastí u
voleb jste si zvolili ty, kteøí jsou pro vás naprosto
nepøijatelní.
Miroslav Ryska, Nové Sedlo

Není bylina, aby na nìco nebyla
S pøíchodem listopadu, studených dní a mrazivých
nocí konèí i naše bylinkáøská sezóna. Teï je ten správný
èas namíchat si doma léèivé èaje z bylin, které jsme si
nasbírali a nasušili. Pokud je nám to pøíjemnìjší, lze napø. v
èajovnách èi na internetu zakoupit èajové sáèky, do kterých
lze vložit lžièku pøipravených bylin a používat klasicky
jako èajový sáèek. Pokud máte nasušené ovoce, jako jsou
jablka, hrušky, švestky apod., mùžete si spolu tøeba s šípky
pøipravit stejným zpùsobem ovocné èaje.
Završení (pøípadnì otevøení následující) bylinkáøské
sezóny nám pøináší jmelí. Je to
rostlina, kterou si nejèastìji spojujeme
se svátky vánoèními, nicménì se jedná
o velice silnou léèivku. Dnešní
lékaøská vìda uznává protirakovinné
úèinky jmelí. Tato parazitní rostlina
pomáhá regulovat krevní tlak, a to
nízký i vysoký, je moèopudná a
pøíznivì pùsobí na èinnost žláz. Jmelí
najdeme na dubech, topolech,
ovocných stromech, borovicích…. Léèivost jmelí je od
zaèátku øíjna do zaèátku prosince a pak v bøeznu a dubnu. V

Bøežanská stráò
Bøežanská stráò je nápadný, v souèasné dobì dobì
zarùstající svah s východní expozicí nacházející se vlevo
pøi výjezdu z obce Bøežany smìrem do Èíòova.
Na bøežanské strání se dochovala exkluzivní
xerothermní nelesní vegetace. Souèástí vegetace jsou
velmi významné a zvláštì chránìné druhy rostlin,
nejcennìjším taxonem je pryskyøník ilyrský (Ranunculus
illyricus), který zde tvoøí v souèasnosti jedinou lokalitu v
rámci Žatecka. Dále se zde vyskytují druhy jako koniklec
luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica),
masová populace divizny brunátné (Verbascum
phoenicum), apod. Dalšími velmi cennými taxony jsou
jetel žíhaný (Trifolium striatum) a jetel otupený (Trifolium
retusum).
Mìstský úøad Žatec jako povìøený orgán ochrany
pøírody a krajiny zaregistroval dne 17. prosince 2000
lokalitu jako významný krajinný prvek dle § 6 zákona è.

žádném pøípadì nepoužíváme bílé bobule, které jsou
jedovaté. Sbíráme olistìné vìtvièky, bobule odstraníme a
jmelí nasušíme nalámané na kousky. Poté dáme do
neprùhledných nádob. Èaj pøipravujeme tak, že èajovou
lžièku nasušené drogy 12 hod máèíme v šálku studené
vody. Poté výluh zahøejeme a scedíme. Dennì vypijeme 2
– 3 šálky.
Toto je poslední èlánek z letošní série vìnované
bylinkám, které mùžeme najít v našem okolí. Pokud vám
nìco z toho pøineslo inspiraci, co byste mohli zkusit, je to
moc dobøe.
Pøeji vám mnoho zdraví a krásné bylinkové zážitky.
Alena Stejskalová

Èlánkem o jmelí uzavøela paní Stejskalová sérii
pøíspìvkù o bylinkách. Dlouhá léta byli lidé pøesvìdèeni,
že jediným øešením zdravotních potíží je polykání pilulek. V
poslední dobì si ovšem stále více uvìdomujeme, že léky
jsou sice velmi dùležité, ale existuje i jiná varianta, na
kterou jsme pozapomnìli - pøíroda. Tímto paní Stejskalové
za její „bylinkové“ èlánky dìkujeme a vìøíme, že na jaøe se
s jejími zajímavými pøíspìvky opìt setkáme.
redakce

114/1992 Sb. Pod. è.j. VKP è. 1/00 – Bøežanská stráò.
Lokalita je v souèasné dobì silnì ohrožena
zarùstajícími keøi, pøedevším rùží šípkovou a náletovými
døevinami. Souvislý porost je vyšší než 1metr (vìtšinou až
5 m). Centrální èást lokality je využívána jako cesta pro
konì, které jsou vyvádìny na plochy nad lokalitou k pastvì.
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PÍSKOVÝ PAHOREK (Èíòovský kopec)
Pískový pahorek se nachází pøi silnici Bøežany –
Èíòov. Jedná se o nápadnou štìrkopískovou kupu nevelké
rozlohy s porostem kostøavových trávníkù a písèin.
Na pískovém pahorku se dochovala exkluzivní
xerothermní vegetace písèin v podobì od sukcesnì
nestabilizovaných plošek porostù mechorostù a lišejníkù
až po stabilizované kostøavové trávníky. Souèástí vegetace
jsou velmi významné a zvláštì chránìné druhy rostlin,
nejcennìjším taxonem je pryskyøník ilyrský (Ranunculus
illyricus), který zde tvoøí v souèasnosti jedinou lokalitu v
rámci Žatecka. Dále se zde vyskytují druhy jako koniklec
luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica),
masová populace divizny brunátné (Verbascum

phoenicum), apod. Dalšími velmi cennými taxony jsou jetel žíhaný (Trifolium striatum) a jetel otupený (Trifolium
retusum).
Mìstský úøad Žatec jako povìøený orgán ochrany
pøírody a krajiny zaregistroval dne 17. prosince 1997
lokalitu jako významný krajinný prvek dle § 6 zákona è.
114/1992 Sb. Pod. è.j. VKP è. 2/97 – Pískový pahorek
Èíòov – Bøežany.
Lokalita je v souèasné dobì silnì ohrožena zarùstajícími
keøi, pøedevším rùží šípkovou a drobnými náletovými
døevinami, pøedevším hybridních topolù. Dále se jedná se o
euroamerické hybridy topolu èerného a semenáèkù dubu
letního kdy dochází k ohrožení pùvodních podmínek
lokality.
Výpis z Programu péèe o krajinu pro rok 2013,
který zpracoval: Ing. Pøemysl Hautke, dne 5. 3. 2013

Kultura
?
Podzimní pábení a drakiáda

V pondìlí 28.øíjna 2013 se uskuteènila již tradièní akce "Podzimní pábení a drakyáda". Nìkolik let pøedtím
se pábení konalo vždy 17. listopadu, ale letos a pøíští léta bychom tuto akci poøádali v øíjnu, aby nám draci lépe
létali. Úèast byla celkem hojná a jako vždy úèastníci mìli možnost upéci si „buøtíka“, dát si šálek horkého èaje,
dospìlí i grogu.
Poèasí se vydaøilo, draci létali jako nikdy a nìkteøí ten poryv vìtru ani nepøežili. Dìti si zaskotaèily a dospìlí
úèastníci si jako obvykle pøíjemnì poklábosili. Ti, kteøí vydrželi nejdéle, byli odmìnìni peèenými brambùrky v
popelu s máslem a solí. Prostì lahùdka ..... Mnozí z nás se již tìší na „prvosenku jarní“, ale teï máme pøed
sebou zimní období a vánoce a to je pro nás pøekrásný èas. Dìkujeme Obecnímu úøadu za pøípravu a
uskuteènìní celé akce a hlavnì všem úèastníkùm za pøekrásnou atmosféru !!!.
text:Hana Kovandová
foto: Vlasta Kubelíková
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Kulturní akce, na které se mùžete tìšit...
Základní škola a Mateøská
škola v Novém Sedle Vás zve
na rozsvícení stromeèku,
které se koná
dne 6.12.2013 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, maminky,
tatínky, babièky,
dìdeèky, pøátelé a
kamarády na
pøedvánoèní setkání s Mikulášem , andìlem a
èertem, které se koná
dne 6.12.2013 od 17:00 hodin
na sále v Pohostinství v Novém Sedle.

Obec Nové Sedlo Vás srdeènì zve na „Vánoèní komorní
koncert”, který se koná
dne 21.12.2013 v kostele sv. Václava v Novém Sedle
od 17:30 hodin.
Velkým a pøíjemným pøekvapením bude vystoupení školního
sboru našich dìtièek a školákù ze ZŠ a MŠ Nové Sedlo.
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
?
Halloween na ZŠ a MŠ Nové Sedlo

Halloween, starý keltský zvyk, který se vrací do
Evropy, si pøipomínáme i u nás ve škole. Naše dìti i
dospìlí se pøevlékli do strašidelných kostýmù,
vydlabali dýním rùzné oblièeje, aby pak uvnitø zapálili
svíèku a spoleènì si tak zvesela tento svátek užili.

INFORMACE PRO RODIÈE!

Dne 19.11.2013 od 16,00 hod. se koná tøídní
schùzka pro rodièe žákù ZŠ.
Mgr. Lenka Souèková, øeditelka
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Historie

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, podzimní èást sezóny ve 3.
tøídì se blíží ke svému konci a tak mi dovolte, abych Vás
seznámil se zápasy odehranými v mìsíci øíjnu.
TJ Nové Sedlo – Sokol Høíškov - 1:2 (Nguyen Ngoc Son)
První víkend v øíjnu sehráli fotbalisté Nového Sedla zápas
proti poslednímu celku celé soutìže. Zápas se od zaèátku nesl v
jednoznaèném duchu a domácí jasnì dominovali. Hned z první
šance se trefil domácí Son a otevøel tak skóre zápasu. Vše
naznaèovalo tomu, že domácí hosty z Høíškova k nièemu nepustí
a zápas ovládnou. Opak byl však pravdou. Domácí mìli spoustu
šancí, ale štìstí jim nepøálo a nedokázali navýšit náskok. Vrchol
zmaru byl, když domácí Hodas zahrával pokutový kop a pøi støele
upadl a míè letìl do sítì nad bránou. Hosté po té trestali. Z
ojedinìlé šance dokázali srovnat ještì do poloèasu. Do druhého
poloèasu nastoupili domácí s jasnou snahou otoèit zápas na svou
stranu. Ale zùstalo jen u pøání. Hosté udeøili hned z kraje 2.
poloèasu a rázem v utkání vedli. Domácí po zbytek zápasu tlaèili,
ale hosté zaparkovali autobus pøed velké vápno a domácí už
nedostali jedinou šanci skórovat a zápas prohráli v pomìru 2:1.
Sokol Pátek – TJ Nové Sedlo - 4:0
V dalším zápase zajíždìli naši fotbalisté na høištì
neoblíbeného Pátku. Od doby, kdy naši fotbalisté postoupili do
vyšší soutìže, s tímto soupeøem na jeho høišti neprohráli. I
tentokrát chtìli uhrát minimálnì remízu. Opak byl však pravdou,
od prvního hvizdu byli domácí mnohem lepším týmem a naše
fotbalisty sráželi hrubé chyby v obranì. První gól naši inkasovali
už v 10 minutì. Po té se trochu probrali a domácí zatlaèili ke

svému vápnu ale žádna z vyslaných støel na domácí bránu se
neujala a tak domácí trestali po druhé. Tentokrát se trefili z rohu a
do kabin se šlo za stavu 2:0. Naši fotbalisté chtìli s výsledkem
nìco udìlat, ale chybìlo jim všechno. Nasazení, pøesnost
pøihrávek i koncovka a tak udeøili opìt domácí, když opìt
chybovala obrana a domácí šli sami a nemýlili se. Do konce
utkání pøidali ještì jeden gól a vyhráli jasnì 4:0. Za hosty bych
vyzvedl výkon pouze brankáøe Vávry, který chytil dalších pìt
vyložených pøíležitostí a našich dvou nejstarších hráèù Jaroslava
Kouta a Juliuse Holáka, kteøí bojovali srdnatì a nevypustili
jediný souboj.
TJ Nové Sedlo – Krásný Dvùr 3:3 (vlastní 2x,Èerný)
Vrcholem podzimní èásti soutìže byl souboj s vedoucím
mužstvem 3. tøídy Krásným Dvorem. Hostující mužstvo ještì v
sezonì neprohrálo a tak zápas sliboval zajímavý souboj. Utkání
zaèalo pro domácí velmi smolnì, už ve 2.minutì prohrávali
domácí 1:0, za další 2 minuty už to bylo 2:0 pro hosty. Takový
zaèátek nikdo neèekal, ale domácí to nezlomilo. V 15. minutì si
vzal balón domácí Hodas obešel dva protihráèe, pøihrál balón
Èernému a ten mu chtìl zpátky narazit, ale domácí obránce se do
pøihrávky vložil a teèoval míè do vlastní sítì. To naše
hráèenakoplo, tlaèili se do branky soupeøe a tlak pøinesl kýžené
ovoce. Po rozehrání rohového kopu na krátko, když si Èerný
narazil s Hodasem, který nacentroval do pokutového území, kde
si hostující obránce opìt srazil míè do vlastní sítì. Domácím to
vlilo ještì více krve do žil a hosté byli jako opaøení. Po faulu pøed
pokutovým územím, kopal pøímí kop Hodas, ale výborný
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hostující brankáø støelu do šibenice vyrazil a do kabin se šlo za
nerozhodného stavu. Do druhého poloèasu nastoupili naši
fotbalisté s cílem udržet co nejdéle nerozhodný stav, ale to se jim
nepodaøilo. V 60. minutì udìlali domácí hrubku v obranì a hosté
otoèili skóre opìt na svou stranu. Domácí se však nevzdali a dále
nebojácnì útoèili. Když v 75. minutì vyslal Hodas krásnou
pøihrávkou do útoku Aleše Martínka, ten zatáhl míè a zpìtnou
pøihrávkou vybídl ke skórování Èerného, který se z malého
vápna nemýlil a vyrovnal stav utkání. Oba soupeøi už byli smíøení
s remízou, ale domácí pøežili vlastní smrt, když se po špatném
odkopu ocitl sám pøed brankou hostující hráè, naštìstí trefil
pouze bøevno a tak si oba soupeøi rozdìlili po bodu.
Panenský Týnec – TJ Nové Sedlo – 4:1 (Èerný)
V posledním podzimním venkovním zápase zajíždìli naši
hráèi na høištì Panenského Týnce s cílem navázat na úspìšné
domácí vystoupení proti prvnímu celku. Zápas pro nì zaèal
výbornì, už v 10. minutì se trefil Èerný, když ho krásnou
pøihrávkou za obranu našel Varga. V dalším prùbìhu zápasu už
šel výkon hostù už jen dolù. Domácí vyrovnali skóre po pùl
hodinì hry. Hostùm se nedaøila pøihrávka a koncovka už vùbec.
Do kabin se šlo za stavu 1:1. V druhém poloèase chtìli hosté zaèít
jako v tom prvním, ale nedaøilo se a skórovali domácí. Hostující
obrana chybovala a domácí se dostali do vedení. Po té se do
rozhárané hry vložil rozhodèí Šebek, který udìloval nesmyslné
žluté karty a utkání absolutnì nezvládal. Další gól pøišel z
pokutového kopu, když chybovala hostující obrana a brankáø
fauloval domácího hráèe a byl vylouèen. Domácí se nemýlili a
navýšili skóre. Domácí byli jak smyslu zbavení. Provokovali,
nevybíravì faulovali a rozhodèí si dìlal na høišti, co chtìl. Vrchol
všeho bylo nesmyslné vylouèení Juli Holáka, za NIC!!! Domácí
vstøelili ještì jeden gól a vyhráli 4:1. Výkon našich hráèù byl však

žalostný a ostudný.
TJ Nové Sedlo – Sokol Lipenec – 2:0 (Nguyen Ngoc Son
2x)
V pøedposledním domácím zápase pøijel na naše høištì soupeø z
Lipence. Domácí jsou výše postavení v tabulce a tak se oèekávala
výhra. Znaènì oslabený tým s mnoha improvizacemi v sestavì se
musel semknout a odèinit ostudnou prohru z minulého zápasu.
Od úvodního hvizdu byli domácí jasnì lepší. Bìhali, daøily se jim
pøihrávky a brzy pøišel i vytoužený gól. Po výkopu domácího
stopera Hona prodloužil míè hlavou Èerný a vyslal tak Sona
samotného na bránu a ten se nemýlil. Hosté se v prvním poloèase
prakticky k nièemu nedostali. Domácí mìli spoustu støel, ale
žádná se neujala a tak se šlo do kabin za stavu 1:0 pro domácí. Do
druhého poloèasu šli domácí s tím, že navýší skóre zápasu a bude
rozhodnuto. Ze zaèátku druhé pùlky se hrálo opatrnì a nedaøila se
finální pøihrávka. V 65. minutì to koneènì pøišlo a po ukecu na
hranici velkého vápna se dostal k balónu opìt Son a støelou pod
bøevno pøidal druhý gól v zápase a patnáctý v sezonì. Domácí
mìli ještì spoustu šancí ale skórovat už se jim nepodaøilo a tak
zaslouženì vyhráli 2:0.
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.
Poslední zápas podzimu sehrají Sedelští fotbalisté na
domácím høišti proti týmu Cítoliby B dne 9.11. od 14h.
Pøijïte nás podpoøit a vytvoøit skvìlou atmosféru.
Sportu zdar a fotbalu zvláštì.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - Program na LISTOPAD 2013
5.11.
9.11.
12.11.
14.11.
18.11.
19.11.
23.11.
24.11.
25.11.
27.11.
28.11.
29.11.

19:00
18:45
10:00
19:00
8:30 a 10:00
19:00
19:00
15:00
19:00
10:00 a 14:00
19:00
8:15 a 9:30 a 10:45

OPRAVY A REKONSTRUKCE STØECH
provádíme klempíøské a pokrývaèské
práce
Kovanda Luboš - tel.: 720 636 090

Za úplòku
Giacomo Puccini : TOSCA
Bílá nemoc
Doris & The Swingin' Bastards
Ten trapas nepøežiju
Lochness STORY # 30
Drahouškové
Snìhurka a sedm trpaslíkù
Dialog dvou svìtù ( pozor zmìna datumu na 25.11.)
Ferda MRAVENEC
Maryša
O medvìdu Ondøejovi

PRANOSTIKA na mìsíc LISTOPAD:
Když se v listopadu hvìzdy tøpytí, mrazy se
brzo uchytí.

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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