Novosedelský
kvìten 2014
zpravodaj
císlo 5 rocník IV.

V

ážení spoluobèané,v tomto èísle bych chtìl informovat rodièe, ale hlavnì
naše malé dìtièky, že se opìt
zahajuje fotbalový kroužek pro
malé fotbalisty a fotbalistky.
Tento kroužek zaèal v roce
2012 pod vedením paní Kateøiny
Studnièkové a Ondøeje Bukovského. Z pracovního vytížení
O. Bukovského a mateøské
dovolené K. Studnièkové bude
pøípravku malých fotbalistù vést
pan Ludvík Polyak z Nového
Sedla, který se na zahájení výuky
a tréninku už moc tìší.

INFORMACE Obecního úøadu:
69. výroèí konce II.
svìtové války
Èeská republika si 8.
kvìtna 2014 pøipomnìla
69 let od ukonèení 2.
svìtové války. Pøi této
pøíležitosti starosta obce
uctil památku vojákù i
civilistù padlých bìhem
váleèného konfliktu
položením vìnce u památníku Obìtem nacismu pøed školou v
Novém Sedle.

Pøipomínáme platnost
Obecnì závazné vyhlášky è. 2/2012
...výtažek:

První setkání se
uskuteèní na
fotbalovém høišti v
Novém Sedle ve
ètvrtek 12.6.2014 od
17.00 hodin!!!
Petr Sýkora, starosta

Jubilea
od 1.6. do 30.6.2014
V mìsíci èervnu oslaví
svá životní jubilea tito
obèané:
Schumannová Emilie - Žabokliky
Blahopøejeme a pøejeme
hodnì zdraví, spokojenosti
a pohody.
Opustili nás:
od 1.5. - 31.5.2014

Jamnický Pavel
Nové Sedlo
Upøímnou soustrast pozùstalým
za Obec Nové Sedlo

Èl. 2
Noèní klid a omezení èinností
1) Noèní klid je dobou d 22:00 do 6:00 hodin
následujícího dne. Rušení noèního klidu je
pøestupkem.
2) O sobotách v dobì od 6:00 do 8:00 hodin a od 20:00
do 22:00 hodin, o nedìlích státem uznaných dnech
pracovního klidu po celý den 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.), a to na
a) na veøejných prostranstvích v obytné zástavbì
zastavìného území obce - zcela
b) na jiných místech v obytné zástavbì zastavìného
území obce - jen pokud hluk v intenzitì zpùsobilé
narušit veøejný poøádk pøesáhne mimo jím vlastnìnou
(popø. na jiném právním základì užívanou)
nemovitost.

Zastøešení zahrádky u
hostince
v Novém Sedle
Obecní úøad pøipravil pro
návštìvníky místního pohostinství jednu pøíjemnou
zmìnu. Jeho zamìstnanci
zastøešují letní posezení pøed
„hospodou“, takže hosté budou
chránìni pøed sluníèkem nebo
deštìm.

S úplným znìním Obecnì závazné vyhlášky è. 2/2012 se
mùžete seznámit na stránkách obce www.nove-sedlo.cz,
nebo na podatelnì OÚ.

Usnesení
z 5. zasedání ZO ze dne 29.5.2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
- koupi pozemkù p.è. 116, 181/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- zámìr prodeje pozemku p.è. 581/5 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce
- podání žádosti o grant na projekt rekonstrukce kostela sv. Bartolomìje v Žaboklikách
z Fondù EHP 2009-2014 Ministerstvo kultury
- Rozpoètové opatøení è. 3/2014
Poznámka: s úplným znìním usnesení se mùžete seznámit na úøední desce
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Vesnice roku 2014

3. bøezna 2014 byl u pøíležitosti konání Dne malých obcí v
Národním domì na Smíchovì slavnostnì zahájen jubilejní
dvacátý roèník tradièní soutìže Vesnice roku.
Tak jako v pøedcházejících letech se i v roce letošním do této
soutìže pøihlásila i naše obec. Z okresu Louny budou kromì
Nového Sedla o titul usilovat Èeradice, Holedeè, Líšany a
Slavìtín, z Ústeckého kraje celkem 31 obcí a v celé republice 306
vesnic.
Cílem soutìže je snaha povzbudit obyvatele venkova k
aktivní úèasti na rozvoji svého domova a upozornit širokou

veøejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout
aktivity obcí, jejich pøedstavitelù a obèanù, kteøí se snaží nejen
zvelebovat svùj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do spoleèenského života v obci. Pøihlášené obce jsou hodnoceny
v oblastech: koncepèní dokumenty, spoleèenský život, aktivity
obèanù, podnikání, péèe o stavební fond a obraz vesnice,
obèanská vybavenost, inženýrské sítì a úspory energií, péèe o
veøejná prostranství, pøírodní prvky a zeleò v obci, péèe o krajinu,
pøipravované zámìry a informaèní technologie obce.
Odborná komise bude pøihlášené obce hodnotit pøímo v
terénu, do Nového Sedla pøijede zaèátkem mìsíce èervna.

?
Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 23. a 24. kvìtna 2014 mìli obèané Èeské republiky
možnost v rámci celoevropských voleb jít volit své zástupce do
Evropského parlamentu. V Èeské republice se volilo 21 poslancù
z celkového poètu 751 evropských poslancù, které èeká pìtiletý
mandát (do roku 2019).
Tyto volby poznamenala rekordní neúèast volièù. Pro
porovnání uvádíme, že v prvních volbách do Evropského
parlamentu v roce 2004 èinila úèast v našich obcích 42,78 %, v
roce 2009 byla volební úèast 33,84 % a letos pouze 19,87 %.
V následující tabulce Vám pøinášíme výsledky voleb v
jednotlivých okrscích.
Pøipomínáme, že v
okrsku èíslo 1 - Nové
Sedlo volili obèané z obcí
Nové Sedlo, Bøežany,
È í ò o v, C h u d e ø í n a
odsouzení z Vìznice
Nové Sedlo. V okrsku è.
2 – Sedèice obèané
Sedèic a Žaboklik.
V okrsku èíslo 1 bylo do volebního seznamu zapsáno 681
volièù, volební komise vydala 131 obálek, volební úèast byla
19,24 %. Odevzdáno bylo 131 obálek, platných hlasù 125. V
okrsku è. 2 bylo v seznamu zapsáno 99 volièù, vydáno bylo 24
obálek, tj. volební úèast 24,24%. Všechny obálky byly
odevzdány a hlasy byly platné.
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?
Chmelfest
V sobotu 3. kvìtna 2014 se konal 15. roèník Chmelfestu. Prùvod
alegorických vozù, samohybù, povozù a vehiklù pro slávu a na oslavu
zeleného zlata Žatecka se zaèal øadit v 11 hodin na námìstí Prokopa
Velkého.
Zahájení Chmelmarše byl ve 13.00 hodin a na startu zároveò
obèerstvení všeho osazenstva povozù. Každoroèní požehnání chmelu a
pivu spojené se slavnostním naražením prvního jarního ležáku a
slavnostním nástupem Chmelobrány se reprezentovalo v pùl druhé pøed
radnicí mìsta Žatce a nejmenší chmelnièkou na svìtì.
Probìhla opìt degustace rùzných druhù piv z kvalitního žateckého
chmele a na podiu probíhal zábavný program, kde nechybìla jako
každoroènì soutìž družstev v chmelo-pivních disciplínách.
Tým Nového Sedla se tradiènì zúèastnil a letos si zvolil téma:
"Lidièky všech zemí spojte se!" Sešli se zde zástupci rùzných národù,
jako napø. z Japonska, Mexika, Èeska, ale i Ruska, Slovenska aj. Nové
Sedlo jelo spoleènì s Liboèanami, kteøí se letos pøedstavili jako
"Hasièi".
Pøestože se úplnì nevydaøilo poèasí (ochladilo se, ale nepršelo),
atmosféra byla úžasná a úèast okolních obcí a samotného Žatce byla
hojná. Celý tým si zdaøilou akci opìt užíval a již teï se tìšíme na další
roèník a pomalu zaèínáme pøipravovat kostýmy pohádkových bytostí.
Nezapomeòte, že zapojit se mùže každý z Vás.
Podìkování patøí pøedevším mìstu Žatec, obci Nové Sedlo a všem
aktivnì zúèastnìným. ( viz foto)
Andrea Svobodová
Hana Kovandová
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název
SNK Evropští demokraté
Koalice SP a NO!
Klub angažovaných nestraníkù
NE Bruselu-Národní demokracie
Køes.demokr.unie-Ès.str.lid.
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Liberálnì ekologická strana
LEV 21-Národní socialisté
Komunistická str.Èech a Moravy
evropani.cz
REPUBL.STR.ÈECH,MORAVY A
SLEZ.
Fair play - HNPD
Èeská str.sociálnì demokrat.
ANO 2011
Strana rovných pøíležitostí
Moravané
Èeská strana regionù
Obèanská demokratická strana
VIZE 2014
Úsvit pøímé demokr.T.Okamury
Strana zelených
Strana svobodných obèanù
Romská demokratická strana
Komunistická str.Èeskosloven.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNÌ SLABÝCH
Republika
Èeská pirátská strana
Èeská Suverenita
Koruna Èeská (monarch.strana)
Aktiv nezávislých obèanù
Èeská strana národnì sociální
Obèanská konzervativní strana
Vìci veøejné
OBÈANÉ 2011
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Kácení Májky

30. dubna o Èarodìjnickém reji na høišti Novosedelská
dìvèata provokovala místní chlapce, aby postavili Májku.
Chlapcùm to nedalo a druhý den se sešli v hojném poètu a Májku
pøece jen postavili. Bylo u toho spousta legrace a veselí.
Májku si celý mìsíc hlídali a o víkendech posedìli pøi ohni,
opékaly se buøty, jedl se guláš a pøíjemnì se klábosilo do ranního
kuropìní. Pro okolní vesnièky byla tedy malá šance, že by mohly
Májku ukrást. Takže ji uhlídali.
Kácení Májky se konalo v sobotu 31. kvìtna 2014 , na rožni se
opékalo jehnì a dobrého moku bylo také dostatek Úèast byla
hojná.. Nechybìly kytary a úèastníci si u ohnì krásnì zazpívali
Byla to moc hezká akce.
Podìkování všem úèastníkùm a organizátorùm !!!!
Dagmar Juriková

Dne 27.dubna 2014 v 9.13 h.
se narodila rodièùm Kateøinì
Studnièkové a Liborovi
Studnièkovi krásná a zdravá
Esterka.
Vážila 3070 g a mìøila 49
cm. Pøejeme
jí šastný start
do nového
života a jí i
mamince
mnoho
zdraví.

V pátek 30.dubna 2014 oslavila své krásné
80. narozeniny paní Cecílie Gazdíková.
Nyní se zotavuje po operaci a tak jí pøejeme
brzké uzdravení!
Dìkuji všem zúèastnìným i poøadateli za pìknou šipkovou
sobotu a budeme se tìšit za rok na doufám dalším roèníku
šipkového turnaje. Zvláštní podìkování bychom chtìli poslat
Obci Nové Sedlo za sponzorský dar.
Poøadí turnaje:
1. místo- Rehák. R
2. místo- Jonica. M
3. místo - Karlovský
4. místo – Wiesinger T.

?
NOVOSEDELSKÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ
V sobotu 24. 5. 2014 se uskuteènil první roèník šipkového
turnaje v Novém Sedle v pohostinství na sále, který poøádal
provozovatel této hospody spolu s dobrovolníky z týmu 13.
pramen Nákladní. Turnaj zaèal nìco po tøetí hodinì. Celkem se
pøihlásilo 18 hráèù, hrálo se na dva herní stroje, hra 501 DO a to
na dva vítìzné legy.
Vítìzové zahajovacích zápasù postoupili v pavouku na stranu
A, poražení na stranu B, kde mìli možnost se probojovat do
finále. Na hráèe po zaplacení vstupného do turnaje èekalo
obèerstvení v podobì uzených klobásek a vše, co k nim patøí
samozøejmì . Pro tøi nejlepší, byly pøipraveny krásné poháry,
vìcné ceny a finanèní obnos, pro hráèe kteøí hodili na jeden hod
180(BINGO) èekala lahev vína.
Zhruba po dvou hodinách jsme z dvojice Rehák. R/ Jonica. M
mìli vítìze skupiny A, kterým byl Rehák a èekal na vítìze
skupiny B, se kterým si zahrál finále o celkového vítìze turnaje.
Než k tomu mohlo dojít, musela se dohrát skupina B, kde
bojovala dvojice Wiesinger. T/Karlovský o postup do finále
skupiny B, na kterého èekal poražený finále skupiny A. Po
vyrovnaném výkonu obou hráèù se probojoval do finále B
liboèanský Karlovský.
Po strhujícím zápasu jsme znali druhého finalistu a soupeøe
pro Reháka. R, kterým se stal opìt Jonica. M. Finálové klání tak
mohlo zaèít, i když za malé úèasti divákù, kteøí fandili hokejistùm
na MS dole v hospodì.
Finále se hrálo systémem, že vítìz skupiny B musel vítìze
skupiny A porazit na zápasy dvakrát buï 2:0, nebo 2:1. Už hra
obou ve skupinì A naznaèila, že pùjde o strhující boj a oba
finalisté si nedarovali ani šipku zadarmo, první hru vyhrál
Jonica.M 2:0 a šlo se tak do druhého zápasu, který vyhrál 2:1
Rehák R. a stal se tak celkovým vítìzem šipkového turnaje.
Myslím, že první roèník turnaje se vcelku povedl, i když jsme
èekali více hráèù z øad místních.
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Martin Jonica

HISTORIE
?
Staré a nové pohledy na naše obce

Dobová a souèasná fotografie novorenesanèního zámeèku s
dvojicí vìží pøi
hlavním prùèelí
a pøilehlým parkem v dolní
èásti obce Nové
Sedlo, který dal
postavit v letech
1898 - 1901 Dr.
Hans Damm.

ZŠ a MŠ NOVÉ SEDLO
?
Hurá do pøírody
Po roce naše škola opìt vyjela do školy v pøírodì.
Místo pobytu naše známá Sklárna u Žihle. Dìti se velmi tìšily,
jaká je letos budou èekat dobrodružství.
V pondìlí 5. 5. ráno jsme vyjeli v poètu 21 dìtí z MŠ, 11 žákù
ze ZŠ a 3 paní uèitelky s paní kuchaøkou. Po pøíjezdu jsme se
ubytovali a poobìdvali. Následoval polední klid a odpolední
èinnosti v pøírodì – vycházky do lesa, malování na kameny,
objevování nových zákoutí, lanová dráha, laser game,…
Žáci školy se dopoledne uèili a odpoledne trávili s
vychovatelem, kterého si velmi oblíbili. Mìl pro nì vymyšlené
rùzné hry a soutìže. V týdnu se konala dvakrát diskotéka.
I malé dìti pobyt snášely velice stateènì, v pondìlí ukáplo pár
slzièek pøi
vzpomínce na
maminky, ale
pøi všech tìch
aktivitách a
hrách se dìti
zabavily a na
nìjaké fòukání
nezbyl èas. Dìti
vše zvládly bez
jediného úrazu.
Velmi rychle
nám to utíkalo a
v pátek ráno tu
už byl autobus,
který nás opìt zavezl do našich domovù. Zùstaly nám hezké
vzpomínky a už teï se tìšíme na pøíští rok, až opìt vyjedeme do
pøírody.

ŽÁCI ZŠ A MŠ NOVÉ SEDLO NAVŠTÍVÍ DÌTSKÝ
SVÌT V KADANI
(Dìtský svìt je centrum s dìtskými atrakcemi,
kde se mohou dìti vydovádìt)
KDY: 6. 6. 2014
ODJEZD: 8,15hod od školy (návrat na obìd)
CO NA SEBE: triko s krátkým rukávem, kraasy èi
legíny – veškeré obleèení musí být bez zipù,
šòùrek, knoflíkù a všeho co se mùže zachytit.
SVAÈINU A PITÍ ZAJISTÍ MŠ
CENA : 60Kè
Výlet je vìnovaný dìtem, školou, ke Dni dìtí.
Autobus hradí škola z pøíspìvku rodièù – SRPŠ.
INFORMACE PRO RODIÈE!
Dne 26.6.2014 se koná školní akademie na sále v
Novém Sedle od 16,00 hod.
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SPOLEK PRO ROZVOJ SEDÈIC
?
Kvìten

na Sedèicích

Jeden z nejkrásnìjších mìsícù roku zaèal na Sedèicích již
poslední dubnový den a sice utopením moreny, pálením
èarodìjnic a stavìním májky, lépe øeèeno májek. Májka - tradièní
symbol plodnosti, hojnosti a lidské pospolitosti se po létech opìt
objevila na naší vsi a doufejme, že pøinesla nadìji pro její další
rùst a rozvoj.
Uspoøádali jsme první roèník petanque turnaje Sedèické
májové koule a vzhledem k
úèasti deseti soutìžních
dvojic a mnoha divákù jej
mùžeme považovat za velmi
dobrý zaèátek budoucí
tradice. Tato hra u lidí
postupnì nachází svoje
místo v okruhu her typu
kuleèník nebo bowling a
vzhledem k její finanèní
nenároènosti je ideální hrou
právì napøíklad pro vesnická spoleèenství. Laskavou péèí èlenù
spolku se areál u Hospody u kaštanu rozšíøil o kvìtinovou skalku
a lavièku pro diváky.
Spolkem spravovaný Kulturáèek Jednota už získal na štítu
budovy místo cedule Smíšené zboží odpovídající ceduli, vèetnì
loga spolku a také krásné kvìtiny v originálních rùznobarevných
kvìtináèích.
Spoleèné ohništì získalo elegantní a jednoduchou zvonièku,
vhodnou zvláštì pro svolávání lidí, starty bìžeckých závodù a
upozornìní na blížící se zásadní proslovy.
Koneènì se také podaøilo pøipojení poèítaèové místnosti na
internet a tak je tato místnost pøipravena pro výuku i zábavu dìtí i
dospìlých.
Tvùrèí dílny pro dìti jsou tradièní souèástí života obce a také
tento mìsíc pøinesly tvoøivost do našeho spoleèného života. Díky
všem, kteøí se na nich podílejí a pøinášejí dìtem o nedìlních
odpolednách vítané rozptýlení a tvùrèí zábavu.
Krásným závìrem mìsíce byl dìtský den a kácení májky.
Rodièe pøipravili pro dìti ètrnáct rùzných atrakcí v areálu vesnice
a tak jsem byli svìdky putování asi pìtatøiceti dìtí, které házely

míèky na terè, chodily po kladinì nebo sestøelovaly plechovky
míèky. Není potøeba
velkých finanèních
rozpoètù pro to, aby se
dìti dobøe zabavily a
hlavnì si užily zájmu
nás dospìlých. Prostì
jim jen dospìlí tím, co
pro nì pøipravili sdìlili, že je mají rádi a
chtìjí jim udìlat hezký
a zábavný den.
Kácení májek probìhlo dùstojnì a radostnì jak se sluší na takovou významnou událost a Sedèický
ovocný destilát, který èekal celý kvìten na vyzvednutí na jedné z
májek byl výborným zakonèením mìsíce. Veèer u spoleèného
ohnì se nesl v atmosféøe vzájemného poznávání a seznamování a
domácích tlaèenek, bramborákù,
langošù, sulcù, buøtù,
øedkvièek a øízkù a dalších dobrot “co kdo pøinesl”. A také písní
všeho druhu.
Pøed námi je èerven. Mimo jiné také mìsíc letního slunovratu.
A naše spoleèenství oslaví dne 21.6 pùl roku spoleèné práce. A že
jsme toho pro rozvoj Sedèic udìlali opravdu hodnì za tìch šest
mìsícù.
Závìrem bychom chtìli podìkovat všem lidem, kteøí
pomáhají se zvyšováním kvality života na naší vsi. Rádi bychom,
aby naše spolková aktivita pøinášela lidem více porozumìní než
žárlivosti, více moudrosti než pøihlouplých komentáøù, více
laskavé velkorysosti než zapšklé nevraživosti.
Lidské duši je vlastní jak upachtìná a ustrašená ubohost tak
pøející a podporující nadhled. Záleží na každém z vás, kdo jste
doèetli až sem, jaký názor si na náš Spolek a naše aktivity
udìláte.
Více o nás na www.sedcice.wz.cz.
Krásný mìsíc èerven plný tøešní, jahod, medu a sirupu z
bezinkových kvìtù pøeje za Spolek pro rozvoj Sedèic
za Spolek pro rozvoj Sedèic
Alena Stejskalová

HISTORIE
?
LÍPA SVOBODY
V našem okolí se nachází mnoho pomníkù, soch, kaplièek a
jiných památek. Žijí si svým životem, mají své osudy. Zatímco
mìnící se pomìry tìmto památkám mnoho nepøály a øada z nich
byla znièena, zùstaly nám pamìtní stromy – lípy svobody.
Dodnes se zelenají a èasto bez pozornosti kolemjdoucích.
Naše Lípa svobody byla zasazena dne 5. kvìtna 1946 pøed
školou v Novém Sedle (è.p. 6). Odpoledne se konal mohutný
prùvod krojovaných složek Sokola i vojska z nádraží (hostinec p.
L.Svobody) do zámeckého parku.
Podle vzpomínek pamìtníkù je v koøenech Lípy svobody je
uložena schránka s kopií rodného listu prvního pováleèného
obèánka obce Nové Sedlo.

Lípa svobody
na dobovém
snímku

Lípa
svobody
pøed školou
dnes

Lípa se hojnì se vyskytovala v pravlasti Slovanù, a proto ji
spisovatel a básník J. Kolár oznaèil za symbol slovanské
vzájemnosti. Díky dlouholeté historické tradici se tento symbol
hluboko zakoøenil. Lípa byla zvolena národním stromem a lipová
ratolest se stala souèástí èeské státní symboliky. Oficiálním
národním symbolem se stala v èervnu roku 1848 (2. – 12. 6.
1848), kdy byla na Všeslovanském sjezdu v Praze ustanovena
jako národní symbol. Mùžeme ji nalézt na standartì prezidenta,
státní peèeti, vojenských uniformách a bankovkách.
Mimo Lípy u svobody u školy se s tímto krásným stromem
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mùžete setkat na mnoha jiných místech naší obce. Pøedevším u
autobusové èekárny v tzv. „slze“, kam byla vysazena u
pøíležitosti 30. výroèí osvobození naší vlasti od fašismu, dále
potom na høišti a novì i v parku u fary, ale na jiných místech.

lípa u èekárny

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí sportovní pøátelé, sezóna 2013/2014 se
pomalu blíží ke svému konci a naši fotbalisté jsou jen krùèek od
historického postupu do Okresního pøeboru. Do konce sezóny
zbývají sehrát 2 poslední kola. Dovolte mi, abych Vás seznámil s
prùbìhem odehraných utkání v mìsíci kvìtnu.
TJ Nové Sedlo – Spartak Lubenec – 2:1 (Varga, Jíra)
O druhý kvìtnový svátek sehráli naši fotbalisté zápas z mìsíce
dubna proti Lubenci, který pøerušila prùtrž mraèen, o které jsem
Vás informoval v minulém èlánku. Domácí nastoupili v
nejsilnìjší sestavì a tak se èekal jednoznaèný prùbìh zápasu.
Opak byl však pravdou. Hosté pøijeli v dosti pozmìnìném složení
a byli pro naše fotbalisty více než vyrovnaným soupeøem.
Domácí se však nezalekli a hned v 5. minutì otevøeli skóre
zápasu, když se støelou k tyèi trefil Varga. Vedení jim však dlouho
nevydrželo. Po chybì domácí obrany dokázali hosté bleskovì
vyrovnat. Do kabin se tedy šlo za nerozhodného stavu. Do
druhého poloèasu nastoupili domácí s jasným úkolem zvrátit
výsledek zápasu na svojí stranu a úkol splnili na jednièku. V 70.
minutì nastoupil na høištì støídající Jíra a po jedné z akcí
prostøelil hostujícího brankáøe. Hosté se však nechtìli smíøit s
tímto stavem a všechny síly vrhli do útoku. Proti byl však domácí
brankáø Vávra, který nìkolika jistými zákroky pomohl
domácímu týmu ke tøem bodùm a domácí tak mohli slavit.
TJ Nové Sedlo – Sokol Pátek – 1:0 (Hodas)
V dalším domácím zápase pøivítali naši fotbalisté na domácím
pažitu celek pátku. Domácí chtìli potvrdit úspìch z minulého
zápasu a tak se od zaèátku hnali do útoku. Hosté však pøijeli s
jasným cílem ubránit remízu a podle toho i jejich hra vypadala.
Zaparkovali autobus pøed velké vápno a domácí se do nìj ne a ne
dostat. První pùle tak nenabídla pøíliš pohledných akcí a do kabin
se šlo za nerozhodného stavu. Do druhého poloèasu nastoupili
domácí s ještì vìtším odhodláním a to pøineslo kýžený úspìch. V
60. minutì si na polovinì høištì vzal kulatý nesmysl domácí
Hodas a slalomem mezi hostujícími hráèi otevøel skóre. Domácí
mìli do konce zápasu ještì nìkolik vyložených šancí, ale
koncovka jim na konci soutìže pomìrnì vázne a tak zápas skonèil
nejtìsnìjším rozdílem.
Krásný Dvùr – TJ Nové Sedlo – 5:0
V dalším kole zajíždìli naši fotbalisté na høištì vedoucího
Krásného Dvora, na který ztráceli pøed tímto zápasem pouze
jeden bod. Hrál se tak zápas o vedoucí pøíèku ve 3 tøídì. Hosté jeli
na tento zápas s velkým odhodláním a s více než padesáti
fanoušky v zádech. Ale ani to jim nepomohlo. Nastoupili ve

velmi oslabené sestavì a bez nìkolika opor. Naopak Krásòák
nastoupil v té nejsilnìjší sestavì i s nìkolika hráèi z Kadanì.
Domácí od zaèátku udávali tempo hry a hosté pùsobili až
ustrašenì. Domácí mìli v prvním poloèase nìkolik
stoprocentních šancí, ale ujala se až støela po chybì hostujícího
stopera. Když domácí hráè zachytil špatnou rozehrávku a støelou
k tyèi nedal golmanovi šanci. Do kabin se šlo za stavu 1:0 pro
domácí. Druhý poloèas byl pro hosty úplnou katastrofou.
Nastoupili s kuráží, že zápas dovedou alespoò k remíze, ale
pravda byla krutá. Domácí vedli po pìti minutách už 3:0 a za
dalších pìt minut to bylo už 5:0 a zápas se jen dohrával. Krásný
Dvùr tak obhájil první pøíèku v soutìži a stal se prvním
postupujícím.
TJ Nové Sedlo – Sokol Panenský Týnec – 1:1 (Hodas)
V posledním domácím zápase pøivítali naši fotbalisté na svém
høišti neoblíbeného soupeøe z Týnce. Od zaèátku zápasu udávali
tempo hry, ale nedokázali se dostat k poøádnému zakonèení.
První poloèas tak nenabídl žádnou pìknou hru. Do kabin se šlo
tedy za stavu 0:0. Do druhého poloèasu nastoupili naši jako
vymìnìní a šance støídala šanci. Nakonec skóre otevøel domácí
Hodas, když si udìlal z hostujících hráèù kuželky a vstøelil
vedoucí gól. Domácí se však dlouho neradovali, protože hosté
dokázali z ojedinìlé šance srovnat skóre. Sedelští hráèi se však
nehodlali vzdát a dál útoèili, ale potence útoèníkù je v posledních
zápasech dosti mizerná a tak zápas skonèil nerozhodnì a ztrátou
dvou bodù pro domácí.
Sokol Lipenec – TJ Nové Sedlo – 0:2 (Fabián, Nguyen Son)
Do Lipence jeli naši fotbalisté s jasným cílem získat tøi body a
upevnit si druhé postupové místo v soutìži. A od zaèátku tomu
vše nasvìdèovalo. Hosté se hnali dopøedu a domácí vùbec
nestíhali. Jediné co tomu chybìlo, byl vstøelený gól. To mohl
zmìnit stoper Hon, když byla po faulu na Èerného naøízena
penalta, ale touto šancí pohrdl a napálil míè místo do sítì do lesa,
který byl za brankou. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0. Hosté se
však s tímto výsledkem nesmíøili a hned po zaèátku druhého
poloèasu otevøel skóre Fabián. Naši fotbalisté se tímto gólem
uklidnili a zaèali hrát svoji hru. Šance støídala šanci, ale øešení
bylo vždy žalostné a tak rozuzlení zápasu pøišlo 80. minutì, když
velkého vápna vypálil Son a pøesnì trefil šibenici domácí branky.
Naši fotbalisté si tak upevnili druhou postupovou pøíèku a už jim
zbývá jen jeden krok a to vyhrát alespoò jeden ze dvou posledních
zápasu.
Chtìl bych tímto velice podìkovat Obci Nové Sedlo a panu
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starostovi za to, že umožnil sedelským fandùm výjezd na zápas
jara do Krásného Dvora, když zajistil luxusní autobus, kterým
tam byli pøepraveni. Velké podìkování patøí samozøejmì i
fanouškùm, kteøí hojnì navštìvují jak venkovní tak i domácí

zápasy. Vìøím, že naše fotbalisty podpoøí i v rozhodujících
zápasech, které se sehrají 7.6. od 10:30 na høišti v Cítolibech a
14.6. od 11h na høišti v Postoloprtech.
Jakub Èerný

MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC - program na ÈERVEN 2014
6.6.
10.6.
11.6.
13.6.
16.6.
17.6.

11:30
8:00
10:00 a 14:00
9:00
19:00
17:00

25.6.
26.6.
26.6.

9:00
10:00
17:00

Slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení
„Pasování“ prvòáèkù na ètenáøe
MYŠIÈKO, MYŠ, POJÏ KE MNÌ BLÍŽ …
Slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Závìreèné vystoupení žákù TANEÈNÍHO OBORU tøíd Ivany
FÁBRYOVÉ a Bc. Kláry CHURANOVÉ
Rozlouèení se školou
Louèení deváákù se školou
Rozlouèení se školou

LETNÍ KINO ŽATEC - program na ÈERVEN 2014
6.6. a 10.7.
7.6. a 3.7.
8.6.
13.6.
14.6. a 11.7.
15.6. a 12.7.
27.6. a 4.7.
28.6. / 5.7. / 14.7.
29.6.
6.7.

NA HRANÌ ZÍTØKA
ZLOBA – KRÁLOVNA ÈERNÉ MAGIE
BONY A KLID 2
ZAKÁZANÉ UVOLNÌNÍ
SOUSEDI
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
JAK VYCVIÈIT DRAKA 2
TRANSFORMERS: ZÁNÍK
VŠIVÁCI
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

PRANOSTIKA na mìsíc
èerven:
Netøeba v èervnu o déš prositi, pøijde,
jak zaène kositi.

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

?,grafick?
mutov.
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