Novosedelský
øíjen 2016
zpravodaj

císlo 10 rocník VI.

MÌSÍÈNÍK Obecního úøadu Nové Sedlo

V

ážení spoluobèané, zmìna
letního èasu nás ubezpeèila, že nastal podzim, což
znamená úklid napadaného listí,
poslední sekání travnatých ploch a
øadu dalších dílèích prací.
V tìchto mìsících jsou vyhlašovány rùzné dotaèní tituly, kde i
naše obec bude žádat o nìkteré
dotace a už napøíklad na komunikace, techniku na svoz bioodpadu, sportovištì, pøístavbu
školy, rekonstrukci objektu bývalé
pily na sportovní víceúèelovou halu
atd. Nìkterá dotace na rok 2017
nám již byla pøidìlena napø.: na
zajištìní sesuvu svahu v obci
Žabokliky ve výši cca 750.000,- Kè.
Jistì jste si všimli, že byla
dokonèena výstavba víceúèelového
høištì s umìlou trávou, kde již
probìhlo první sportovní klání a to
turnaj v nohejbale. Vìøím, že
všichni kdo si pøijdou na høištì
zasportovat, budou se k nìmu
chovat tak,
aby nedošlo k
jakémukoliv zbyteènému poškození a aby nám všem sloužilo
mnoho let. Samozøejmostí bude
dodržování provozního øádu.
Tímto bych chtìl pozvat nejen
dìti, ale i dospìlé na rozsvícení
vánoèního stromku dne 5.12.2016
v 17.00 hodin, vèetnì mikulášské
nadílky. Tentokrát ale v parèíku u
obecního úøadu za úèasti èerta s
Mikulášem.
Na závìr bych Vám všem rád
popøál ještì mnoho slunce v tìchto
nadcházejících podzimních dnech
a dobrou náladu.

Vážení ètenáøi zpravodaje, jistì jste si
všimli, že vánoèní kampanì zaèínají v
Èeské republice rok od roku èím dál tím
døíve. Ze všech stran se na nás valí rady
jak nejlépe umýt okna, aby na vánoce
záøily èistotou, kde se budou konat
vánoèní trhy, jaký strom bude na
Staromìstském námìstí, obchodní
øetìzce se pøedhánìjí se svou nabídkou
dárkù.

Datum vydání: 04.11.2016

Ani my nebudeme výjimkou a
zaèneme vánoèní kampaò už dnes.
Vánoèní svátky pøece nejsou o horách
dárkù, nablýskaném bytì a hromadách
jídla. Proto vás zveme všechny 5.12. na
Mikulášskou nabídku a 19.12. na
Vánoèní koncert do kostela Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava v Novém Sedle.
Vždy vánoce jsou pøedevším o èase
stráveném se svými nejbližšími.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

Informace Obecního úøadu Nové Sedlo
?
Vesnice roku 2016
Dne 29. øíjna 2016 probìhlo na návsi
v obci Kašava slavnostní pøedávání
celostátních cen soutìže Vesnice roku
2016. Na akci byl pøítomen i starosta
obce Nové Sedle pan Petr Sýkora, který
pøevzal od celostátní hodnotitelské

komise Ocenìní komise za péèi o
historický stavební fond obce. Akce
probíhala do pozdních hodin a vystoupil
na ní mimo jiné Valašský soubor
Kašava, Cimbálová muzika Kašava,
Kašavští chlapci nebo Ochotnické
divadlo Kašava.■
Vlasta Kubelíková, redaktorka

?
Víceúèelové høištì

V mìsíci øíjnu byla
dokonèena výstavba víceúèelového høištì s umìlou trávou, kde zatím
probíhá zkušební provoz.
Celkové náklady na vybudování èinní cca 850.000,Kè. Již hned po dokonèení
høištì využívá jak ma-

Petr Sýkora, starosta
Jubilea
od 1.11. do 30.11.2016
V mìsíci listopadu oslaví
své životní jubileum

Josef Helásek - Sedèice
Blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví, spokojenosti
a pohody.
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teøská školka tak i škola a
školní družina k míèovým
hrám. Byl již zde odehrán
první turnaj a to v nohejbale. Zbývá ještì dokonèit terénní úpravy,
pøístøešek s posezením,
nainstalování fontánky
(tzv. pitítko) a vybudování
plochy pro plážový vo-

lejbal.
Vìøíme, že nové víceúèelové høištì bude plnì
využíváno a kde bude
samozøejmostí dodržování všech pravidel a
provozního øádu aby nedocházelo k jeho nièení èi
poškozování.■
redakce

...pokraèování ze strany 1
?
Soutìž o nejkrásnìjší

obecní úøad
Protože naše obec má
opravdu hezký obecní úøad
rozhodli jsme se nenechat si
to jenom pro sebe a zapojili
se do soutìže Moravského
hospodáøství Nejkrásnìjší
obecní úøad èi radnice 2016.
Soutìž probíhá ve dvou
samostatných kategoriích –
hlasování veøejnosti a hlasování odborné poroty. Veøejnost i porota vybírá zvláš
nejkrásnìjší radnici a obecní

úøad ze všech pøihlášených.
Internetové hlasování probíhalo do 31.10.2016 a celkem
hlasovalo necelých dvacet
O letošní roèník soutìže
tak byl ještì vìtší zájem než o
jeho pøedchozí roèník pøed
dvìma lety. Polovina ankety
skonèila a od 1. listopadu už
není možné hlasovat. Ještì
stále ale rozhoduje trojice
architektù, kteøí vyberou
nejkrásnìjší radnice podle
svých odborných znalostí a
zkušeností. Vyhlášení vý-

sledkù soutìže se bude konat
na Konferenci Moravské
obce a mìsta 2016 v Hotelu
Voronìž v Brnì dne 24. 11.
?
Oprava fasády a
varhan v kostele v Novém
Sedle

Dušièky jsou sice 2. listopadu, ale vìtšina využila
státního svátku 28. øíjna a
tím i prodlouženého víkendu
a navštívila hroby svých
pøíbuzných a známých. Na
høbitovì v Novém Sedle je
pøivítal novì opravený
kostel, který se tak stal vedle
?
Svoz bioodpadu
opravené fary dùstojnou
Svoz bioodpadu od rodinných domù bude obec
zajišovat nejménì do konce listopadu 2016. Termín dominantou obce. Kostel je
ukonèení svozu závisí na poèasí a bude vèas oznámen. v majetku církve, která také
jeho opravu financovala.
?
VOLBY
405 volièù. Vydáno a odevVarhany jsou nejvìtším a
Tak jako v celé Èeské zdáno bylo 116 obálek, z
republice i v našich obcích toho platných hlasù 113, tj.
probìhly volby do krajských 97,41%. Volební úèast èinila
V následující
zastupitelstev. Volilo se 7. a 28,64 %.
tabulce
uvádíme
souhrnné
8. øíjna 2016 ve dvou
výsledky
hlasování
za naše
okrscích - Nové Sedlo a Sedobce
(strany,
které
nejsou
v
èice. Ve volebních seznatabulce
uvedeny,
nezískaly
mech bylo zapsáno celkem
žádný hlas):
èíslo
2
4
9
12
18
20
30
34
37
52
58
60
78
79

Kandidátní listina
název
Obèanská demokratická strana
Starostové a Sportovci pro ÚK
Komunistická str.Èeskosloven.
Èeská str.sociálnì demokrat.
Severoèeši.cz
JsmePRO! Kraj 2016
ANO 2011
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Èech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-NE imigr.nepøizp.PRO poø!
NOVÝ SEVER
Koalice SPD a SPO
ProKraj

Platné hlasy
celkem
v%
4
3,53
3
2,65
4
3,53
15
13,27
1
0,88
2
1,76
33
29,20
4
3,53
32
28,31
2
1,76
3
2,65
1
0,88
6
5,30
3
2,65

?
Zlatá svatba

Zlatá svatba je bezpochyby nejznámìjším výroèím svatby, které slaví
manželé po 50 letech spoleèného
manželského soužití. Za pùl století,
které spolu manželé strávili, jim život
do cesty pøinesl nejen idylické chvíle
bezstarostného štìstí a pohody, ale i
chvíle smutné, chvíle strachu èi obav,
které dostateènì vyzkoušely pevnost
jejich manželství.
V dnešní dobì zlatou svatbu neslaví
staøeèkové, ale aktivní senioøi. Doba
pokroèila a z tehdejších novomanželù
jsou dnes dìdeèkové a babièky, kterým

2016. Dìkujeme všem, kteøí
nám v této soutìži dali svùj
hlas.■
V. Kubelíková, redaktorka

nejsložitìjším hudebním nástrojem a èasto se o nich
hovoøí jako o nástroji královském. Mají své pevné
místo v naší kultuøe a
spoleènosti. I v Novém Sedle
máme v kostele Nejsvìtìjší
Trojice a sv. Václava zajímavé varhany. Bohužel
jsou nefunkèní a potøebují
dùkladnìjší opravu. Proto
byla tento mìsíc zahájena
jejich rekonstrukce, kterou
provádí p. Truhláø ze Sokolova Ukonèení oprav je plánováno na konec letošního
roku.■
V. Kubelíková, redaktorka

Varhany v kostele v Novém Sedle – stav okolo roku 1910

Dne 27.9.2016
oslavil pan Jaroslav
Havel z Èíòova své
82. narozeniny. Ke
krásnému životnímu
není cizí mobil, jubileu mu pøejeme
poèítaè, cestují, vše nejlepší a hodnì
babièky jsou zvyk- zdraví.
lé chodit ke kaobecní úøad v Novém Sedle zlatou
deøníkovi, lakují si nehty, chodí na
svatbu. Po padesáti letech spoleèného
kosmetiku.
života zde obnovili manželský slib
Alla a Jan Alföldiovi. Obøadu se
zúèastnili jejich nejbližší, kteøí si
pøipomnìli nejeden okamžik za života
svých rodièù a prarodièù.
Nechybìla svatební kytice a spleèné
svatební foto, které jim bude tuto
spoleènou chvíli dlouho pøipomínat.
Ale tím nejdùležitìjším byla radost
22. øíjna 2016 zažil po 27 letech tìch nejbližších, a tak nechybìly ani
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...pokraèování ze strany 2
slzièky. Výroèí svatby je
Usnesení
z 9. zasedání ZO Nové Sedlo konaného dne 19.10.2016
oslavou lásky, dùvìry,
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo:
sounáležitosti, tolerance,
- Rozpoètové opatøení è. 5/2016 (viz pøíloha na OÚ)
houževnatosti a pøátelství,
pokaždé však v jiném - Žádost ZŠ a MŠ o navýšení rozpoètu na rok 2016 ve výši 60
000,- Kè, z dùvodu provedených malíøských, zednických a
poøadí. Gratulujeme vám ke
lakýrnických prací v areálu školy
zlaté svatbì a pøejeme vám i - podání žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýchovy o
do budoucna vše nejlepší, dotaci na pøístavbu objektu ZŠ a MŒ Nové Sedlo do programu
hodnì štìstí a pevné zdra- 13310 a spolufinancování projektu ve výši 15% z celkových
ví.■
nákladù
V. Kubelíková, redaktorka

Pozn.: s úplným znìním se mùžete seznámit na úøední desce

KULTURA

?
Podzimní pábení s vùní

peèených buøtù a
brambor
Letos jsme podzim pøivítali opravdu dùstojnì! Novosedelská Drakiáda, která
se konala podle tradice v

pátek 28. øíjna, byla opìt
vydaøená. Zájem dìtí,
rodièù, ale i babièek a
dìdeèkù byl jako každý rok
veliký. Poøadatelé se snažili
všechny spoèítat, ale jak
úèastníci pøicházeli a prùbìžnì odcházeli, pøi poètu 50
to vzdali. Poèasí pouštìní
drakù tentokrát pøálo, vítr na
prostranství u kaplièky hnal
draèí výtvory do vysokých

oblak. Nìkteøí tatínkové se
prostøednictvím svých dìtí
vraceli do svých dìtských let
a zapomínali na starosti
všedního dne. Pøi pouštìní
drakù se mnohdy nedalo
poznat, kdo má vìtší radost
jestli tatínek nebo dítì.
Po vyèerpávajícím létání si
každý rád pochutnal na
opeèeném buøtíku a v chladném podzimním èase se

ohøál u ohýnku. Mezitím se
prùbìžnì opékaly brambory
Tak jako pøedešlé roky, i
letošní „Podzimní pábení s
vùní peèených buøtù a brambor“ bylo úspìšným vstupem
do barevného podzimu,
takže nezbývá než podìkovat poøadatelùm za pìkné
odpoledne.■
V. Kubelíková, redaktorka

?
Turnaj v nohejbale
V pátek 28. øíjna 2016 se konal v
areálu høištì zahajovací turnaj v nové
multifunkèní arénì v nohejbale. Za
úèasti deseti borcù, kteøí vytvoøili pìt
dvojic, a v utkání každý s každým, si
nedávali nic zadarmo. Radost ze hry na
"plácku" dìlal hlavnì povrch, na
kterém balon poslouchal hráèe, tak jak
potøebovali. Samosebou panovala
dobrá nálada, obèerstvení bylo zajištìno, tak nic nechybìlo.
Podìkování všem, kteøí si udìlali èas
a chu na hru, samozøejmì stavitelùm a
v neposlední øadì obci.
St. Dostál
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Základní škola a Mateøská škola
?
Tìlesná výchova v

1. roèníku ZŠ
Žáci 1. roèníku se na
hodiny tìlesné výchovy
vždy velmi tìší. Mají
rádi pohyb, jsou šikovní.
A protože gymnastika je
základem všech sportù,

vìnují se jí i prvòáèci v
rámci a rozsahu svých
uèebních osnov. Po
rozcvièce se støídavì vìnují a procvièují jednotlivé èásti svého tìla,
cvièí na žínìnce, na
lavièce, kladince, bednì i
se švihadlem.■

?
Drakiáda v ZŠ a MŠ

Dne 24.10.2016 se uskuteènila
drakiáda, které se úèastnili žáci
Základní školy i Mateøské školy.
I pøesto, že nám poèasí pøíliš
nepøálo a vítr nevál, tak se nám

podaøilo draky po obloze
prohnat. Dalo nám to spoustu
práce a fyzického úsilí, ale
výsledek stál za to. Dìti byly
spokojené, že draci koukají z
oblohy a že si mohou zasoutìžit o
odmìny.■

?
Výzdoba školy na Halloweena

?
Dlabání dýní v MŠ
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Dne 24.11.2016 od 16,00 hod. se konají
tøídní schùzky v ZŠ i MŠ Nové Sedlo
?
Halloween

Dne 31.10.2016 jsme oslavili dìtmi dlouho oèekávaný
svátek Halloween.
Dìti pøišly ve strašidelných maskách, za které byly
ocenìny. Celé dopoledne nás
provádìly hry a soutìže, u
kterých jsme se všichni moc
nasmáli. Dìti se zabalovaly

jako mumie, snažily se
svými ústy sesbírat co nejvíce jablíèek, hledaly schované dýnì po školce, vybarvovaly strašidelné omalovánky, hrály na duchy i
na pøíšerky. Dopoledne jsme
zakonèily prùvodem strašidelných masek po obci
Nové Sedlo.■

Oznámení øeditelského volna v ZŠ a MŠ
Vážení rodièe,
dne 18.11.2016 vyhlašuji øeditelské volno z
provozních a organizaèních dùvodù.
Mgr. L. Souèková, øeditelka

HISTORIE
?
NOVÉ SEDLO U ŽATCE –

HISTORIE ZALOŽENÍ
KOSTELA NEJSVÌTÌJŠÍ
TROJICE A SV. VÁCLAVA
?
（
2. èást)
Pro stavbu kostela bylo zvoleno
místo, na kterém stával „za onìch
èasù“ sloup sv. Salvátora. Toto místo je
na okraji obce a v žádném pøípadì
nemohlo být ohroženo záplavami. V
Novém Sedle se dnes u fary nachází
hlavice „nìjakého“ sloupu, na kterém
je vytesán znak Poputtschù. Zda se
jedná o zbytek onoho zmiòovaného
sloupu, se mùžeme jen dohadovat.
Staveništì se nacházelo na konci obce,
kudy procházela cesta k nedalekým
Liboèanùm a dále do Žatce. Cesta zde
tvoøila køižovatku, ze které vedla
odboèka k hospodáøskému dvoru –
sídlu majitelky panství, položenému
níže ve vsi smìrem k øece. Ta tehdy
musela téci tìsnì kolem dolního konce
obce a dodnes tam lze spatøit zbytku
slepého ramene. Ke køižovatce
smìøovala i cesta z návsi. Byl bøezen a
na kopání základù bylo asi ještì brzo,
ale jak dokumenty uvádìjí: „stavba
zaèala vytrvale a úspìšnì“. Pøesto bylo
asi možné, že práce byly již zahájeny

døíve, bez ohledu na poèasí, nebo dnes
je základní kámen uložen v èele
hrobky, která se pod kostelem nachází a
musela být postavena pøed položením
základního kamene. Vlastní kámen je
zhotoven z pískovcového kvádru s
vnitøní dutinou krytou kamenným
víkem. Pokud se v kameni nìco
nalézalo, je to již ztraceno, nebo
dutina je prázdná.
Dne 10.7.1735 byla vydána zøizovací listina farnosti a 5.12. poøízena a
následnì zanesena do zemských desek
nadaèní listina.
V roce 1736 již naplno probíhala
výstavba kostela. Zakladatelka stavby
postupovala zøejmì podle urèitého
širšího plánu, nebo vedle místa
budoucí fary založila roku 1737 i školu.
Vznikal tak øetìzec staveb – kostel,
fara, škola.
27.9.1937 naveèer v doprovodu šesti
koèárù dorazil na panství biskup Adolf
– hrabì Špork a byl slavnostnì za zpìvu
tøí sborù, zvukù zvonù, tympánù a trub
doprovázen až do dvora. V prùbìhu
noci dorazilo další duchovenstvo. 28.9.
sloužil biskup celebrovanou mši v
dvorní kapli. Duchovenstvo se zatím
modlilo na faøe. 29.9.1937 od šesti ráno
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probìhla vlastní konsekrace tøí oltáøù a
trvala až do dvanácti hodin. Hlavní
oltáø byl zasvìcen sv. Václavu. První
biømovanou osobou v kostele byla
Klára Maria von Pottpusch. Biømování
pokraèovalo až do 2.10. a celkem bylo
biømováno 8000 lidí!Biømování se
zúèastnil biskup.
Až 17.11.1737 probìhla oficiální
instalace prvního knìze, pátera Josefa
Adalberta Hanela z Prachatic. Ten již
od roku 1735 vedl kostelní úèty.
Pøesnìjší by bylo oznaèení farní úèty,
nebo veškeré úèetnictví spojené se
stavbou kostela, fary i školy, probíhalo
úèetnictvím pan-ství Nové Sedlo a dnes
jsou úèetní knihy a spisy nezvìstné. V
dobì vysvìcení kostela byla hotova i
fara a škola.
Kostel musel být již v takovém stavu,
že mohlo dojít k pøenesení ostatkù
èlenù roku von Pottpusch do hrobky
pod kostelem Putovali se jak manžel
Marie Kláry pan Franz Karl von
Pottpusch a jejich dcera Marie Josefa
Barbora z hrobky v Sobìsukách, tak
syn Franz Karl z hrobky ve Stranném (o
tomto byl vydán dekret 1.9.1737).
Když roku 1741 (6.12.) umírá sestra
Franze Karla von Pottpusch sleèna

...pokraèování ze strany 5
Anna Barborta von Pottpusch (16661741), je již pohøbena v kryptì v
Novém Sedle. Bratr zakladatelky a
pomocník pøi stavbì Johan Jacob
Kulhanek zemøel 25.8.1744 a je také
pohøben v Novém Sedle. Je pravdìpodobné, že v kryptì spoèinuli i
ostatní èlenové rodu von Pottpusch a
jejich pùvodní krypta v Sobìsukách se

V hrobce byl nalezen nepoøádek a
chaos. Rakve byly zpøeházeny, rozbity a
kosterní ostatky rozházeny. V drti na
podlaze byly nalezeny cínové destièky z
rakví (dnes umístìny ze zadní strany
oltáøe. Chybìla cínová rakev zakla(Otevøení hrobky bylo provedeno na datelky kostela, která je zmiòována v
pøání duchovního správce P.V.Vávry v závìti.
polovinì roku 1980 za úèasti Ing. Petra
Autor: Jiøí Belis
Macka, Ing. Martina Lazára a autora.
vyprázdnila. Poèet kosterních ostatkù
nebožtíkù pohøbených v Novém Sedle
tomu nasvìdèuje. Cínové popisné
destièky z rakví se však podaøilo nalézt
jen k výše uvedeným.

TJ Nové Sedlo
Vážení fotbaloví pøíznivci, podzimní
èást sezóny se blíží do své poslední
ètvrtiny. Fotbalisté Nového Sedla
sehráli v mìsíci øíjnu nìkolik zajímavých utkání. Níže se dozvíte
výsledky odehraných utkání.
Do druhé poloviny soutìže nevstoupili sedelští fotbalisté tím nejšastnìjším zpùsobem. První víkend v
øíjnu zajíždìli na høištì Kryr. Nastoupili takøka v plné sestavì, ale ani to
jim nepomohlo. Od úvodního hvizdu to
vypadalo, že s tímto soupeøem se
popasují dobøe, ale opak byl pravdou.
Po nìkolika nepromìnìných tutových
šancích trestali domácí. V 39. minutì se
trefil domácí Beránek. Hned v úvodu
druhého poloèasu mìli hosté velkou
šanci, ale selhali a tak opìt trestali
domácí. V 57. minutì se po druhé trefil
Beránek a už bylo s hosty zle. Tøetí gól
pøidal záhy Vetengl a poslední høebík
do rakve zatloukl domácí Nìmèák.
Sedlo tak odjelo z Kryry s výpraskem
4:0.
V dalším utkání pøivítali sedelští na
svém høišti celek z Tuchoøic. Zápas
zaèal náporem hostí, ale domácí
postupnì pøebírali otìže zápasu a za
svou aktivitu byli brzy odmìnìni. V 17.
minutì si nabìhl na centr Jarolím a
otevøel skóre zápasu. V první poloèase
mìli hosté i domácí spoustu šancí, ale
ani jednu nepromìnili. Navíc byl ve
43.minutì po dvou žlutých kartách
vylouèen domácí Petr Loos a domácí
tak hráli v 10. Do druhého poloèasu
nastoupili domácí odhodlaní udržet
náskok, ale bohužel se to podaøilo jen
do 60. minuty, kdy se trefil hostující
Hoferica. Domácí se nepoložili a
nadále odolávali soupeøi. A kýžený
výsledek to pøineslo, v 76. minutì se
opìt trefil Jarolím a hosté byli jako
opaøení. Frustrace hostù se dostavila a
vyústilo to v èervenou kartu i pro hosty.
Poèet hráèù se tak vyrovnal a to
pomohlo domácím. Domácímu trenéru

se podaøil nevídaný kousek. Stáhl ze
hry Èerného a na høištì poslal
Kaèenáka. Ten bìhem pár sekund
dostal míè a lobem pøekonal
hostujícího brankáøe. Hosté už jen
staèili snížit a tak domácí zaslouženì
vyhráli 3:2.
Další utkání naši fotbalisté hráli v
Chomutovì na umìlé trávì proti týmu,
který sestoupil z A tøídy. Oèekával se
vyrovnaný zápas, ale naši hráèi ukázali
charakter a udìlali z nìj exhibici. Už v
11. minutì se trefil Jarolím, za dalších
10 minut už to bylo dva nula, když
skóroval Sitár. Domácí ještì do
poloèasu dokázali snížit z penalty.
Zaèátek druhého poloèasu byl kopií
toho prvního. V 50. minutì se trefil
støelou z voleje hostující Hodas a vrátil
hostùm dvougólové vedení. Hned
vzápìtí snížili domácí. Hosté však
drama nepøipustili a dvìma góly
Jarolíma a ještì jedním Hodase
rozstøíleli Bøezeneckou 6:2 a pøipsali si
tak druhé vítìzství v øadì.
V dalším domácím zápase pøivítali
sedelští na svém høišti dalšího
sestupivšího úèastníka A tøídy a to
#

Celková tabulka

celek Strupèic. Domácí byli od zaèátku
zápasu nebezpeènìjším týmem a snahu
pøetavili i v góly. V 15. minutì po
krásné akci otevøel skóre Loos. Ve 25.
minutì mìl slušnou šanci domácí
Hodas, ale patièkou brankáøe nepøekonal. Do druhého poloèasu
nastoupili domácí s jedno gólovým
vedením a cílem skóre ještì navýšit. A
že na to mìli šancí. Ale nemohoucnost
støelcù a štìstí hostujícího gólmana
pøineslo zvýšení až v 59. minutì, když
se po pøihrávce z levé strany trefil
sváteèní støelec Novák. Hosté dokázali
už jen snížit a tak Nové Sedlo slavilo
tøetí výhru v øadì a posun na 6. místo v
tabulce.
V listopadu sehrají naši fotbalisté
tato utkání: 6.11. od 14h Ervìnice –
venku, 12.11. od 10:30 – doma, 19.11.
od 13:30 Klášterec - venku.
Prosím všechny fanoušky a pøátelé
sedelské kopané aby pøišli podpoøit
náš tým.
Sportu zdar a fotbalu zvláš.
Jakub Èerný

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Èernovice

10

8

0

2

40:22

24

6

2.

FK Vroutek

10

7

1

2

39:23

22

4

3.

FK Klášterec n.Ohøí

10

7

0

3

32:14

21

9

4.

SK "Havran" Kryry

10

5

2

3

28:19

19

4

5.

Sokol Tuchoøice

10

6

0

4

36:23

18

3

6.

TJ Nové Sedlo

10

6

0

4

28:26

18

0

7.

FK Braòany Mlékárna

10

5

0

5

26:28

15

-3

8.

SK Strupèice

10

5

0

5

23:26

15

3

9.

FK Blažim

10

4

1

5

29:40

13

-2

10.

SK Ervìnice - Jirkov B

10

4

1

5

28:40

13

1

11.

Baník Bøezenecká Chomutov 10

3

1

6

27:33

11

-1

12.

TJ Slovan Vejprty

10

3

1

6

28:39

10

-8

13.

TJ Sokol Vilémov

10

2

1

7

25:35

8

-4

14.

SFK Meziboøí

10

1

0

9

15:36

3

-12
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Mìstské divadlo Žatec - kompletní program na LISTOPAD 2016
2.11.

8:45

2.11.
7.11.
9.11.
10.11.
14.11.
21.11.
22.11.
23.11.

19:00
8:45
19:00
18:00
19:00
19:00
19:00

10:15 14:00

NA KOUZELNÉM PALOUÈKU (LOUTKOHERECKÁ
SKUPINA „LOUDADLO“)
PAM STEEBLER (USA) & PAM STEEBLER BAND
ZAÈÍNÁME KONÈIT (DIVADLO KALICH)
ØEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
PØÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
LÁSKA KVETE V KAŽDÉM VÌKU
DIRTY DEEP (Francie- bluesové trio)
KHALIF WAILIN WALTER (USA)
MIKE TERRANA (USA/I) & DALIBOR MRÁZ(CZ) &
GERGO BORLAI(H)
DLOUHÁ CESTA (RÁDOBY DIVADLO KLAPÝ)
A ŽIJÍ STRAŠIDLA

19:00
10:15

14:00

25.11. 19:00
27.11. 15:00

Kompletní program vèetnì ceny vstupného najdete na plakátech a na www.divadlozatec.cz

Digitální kino Žatec - kompletní program na LISTOPAD 2016
1.11.

17:30

PRÁZDNINY V PROVENCE

1.11.

20:00

ROLLING STONES: HAVANA MOON

3.11.

17:30

TENKRÁT V RÁJI

3.11.

20:00

ZÙÈTOVÁNI

4.11.

17:30

OBR DOBR 3D

4.11.

20:00

DOCTOR STRANGE 3D

5.11.

17:30

DOCTOR STRANGE 3D

5.11.

15:00

TROLLOVÉ 3D

5.11.

20:00

POHÁDKY PRO EMU

6.11.

15:00

TROLLOVÉ 3D

6.11.

17:30

POHÁDKY PRO EMU
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...pokraèování ze strany 7
6.11.

20:00

DOCTOR STRANGE 3D

8.11.

17:30

MÙJ KAMARÁD DRAK 3D

8.11.

20:00

ANOMALISA – Film s pøívlastkem

9.11.

17:30

SNOW FILM FEST

11.11.

17:30

TROLLOVÉ 3D

11.11.

20:00

PØÍCHOZÍ

12.11.

20:00

PØÍCHOZÍ

12.11.

15:00

KUBO A KOUZELNÝ MEÈ 3D

12.11.

17:30

POHÁDKY PRO EMU

13.11.

15:00

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍÈKÙ 3D

13.11.

17:30

TENKRÁT V RÁJI

13.11.

20:00

OSTRAVAK OSTRAVSKI

15.11.

17:30

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍÈKÙ 3D

15.11.

20:00

KOMICI s.r.o – THE TOUR FILM

16.11.

17:30

JÁ, KOCOUR

16.11.

20:00

JULIETA

17.11.

17:30

PØÍCHOZÍ

17.11.

20:00

FANTASTICKÁ ZVÍØÁTKA A KDE JE NAJÍT 3D
pokraèování programu na www.divadlozatec.cz

PRANOSTIKA na mìsíc
listopad:

OPRAVY A REKONSTRUKCE
STØECH

Když krtek v listopadu ryje,
budou na vánoce létat
komáøi

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

Registrace: MK ÈR E 19892, BEZPLATNÝ VÝTISK, VYDÁNO V POÈTU 250 ks. - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakèní rada: Vlasta Kubelíková, Petr Sýkora, Milan Bukovský, grafická úprava: Dita Sýkorová.
Vydavatel (sídlo): Obec Nové Sedlo, Farní 36, Nové Sedlo, 438 01 Žatec, IÈ: 00265292, tel.: 415 786 113, e-mail: obec@nove-sedlo.cz, www.nove-sedlo.cz.
Poznámka: Redakce neodpovídá za obsah èlánku, za ty odpovídá jejich autor. Text neprochází jazykovou úpravou.
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