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Vážení ètenáøi, jak napsat úvodník,
který bude nìkdo èíst. Tak napøíklad:
skonèila zima, pøišlo jaro. (To je ale
pøekvapení, to jsme opravdu neèekali.)
Nabízí se také nìkolik významných
událostí. Bøezen je mìsíc knihy. Samozøejmì že je, již od roku 1955, a v
posledních letech i mìsícem internetu. I
toto téma se stále opakuje. Nebo snad 8. bøezna slaví ženy Mezinárodní den žen
a 28. bøezna je Den uèitelù. Všem
samozøejmì gratulujeme.
Tak snad na závìr uvedeme jeden
svátek, o kterém jsme ještì nepsali – 1.
bøezna slavíme Mezinárodní den omylù
v kalendáøi (30. 2.) Lidé nejsou

neomylní, ale že bychom nutnì museli
slavit lidské omyly, to snad ani radši ne.
Jistì má každý z nás i takové, na které by
rád zapomnìl. Omyly se dìjí všude, a to i
v kalendáøi. A právì omyly v kalendáøi
mají 30. února svùj den. Že se vám toto
datum zdá ponìkud divné... máte pravdu,
vždy 30. února neexistuje! A právì
proto tento den uvádíme až na datum 1.
bøezna, protože kdyby 30. únor
existoval, tak by pøipadl právì na tento
den.■
.
(http://svatky.centrum.cz/svatky/vyz
namne-dny/brezen/).

V dubnovém èísle Novosedelského
zpravodaje v roce 2016 vyšel následující èlánek:
Bøežanské rybníky
Dva rybníky u Bøežan tvoøí neopomenutelný prvek a krajinu bez nich si ani
nedovedeme pøedstavit. Jejich okolí bylo
v posledních letech zarostlé a zanedbané. Koncem loòského roku proto
obecní úøad zahájil kolem rybníkù
terénní úpravy. Pøi té pøíležitosti dostali
práci zamìstnanci obce, kteøí se postarali o poseèení a vyøezání køovin. Dnes
jsou práce na rybnících patrné na první
pohled. Zmizely náletové døeviny,
køoviny a nežádoucí porosty, byla provedena celková úprava a tím se otevøel
nový pohled okolí rybníkù.
Bøežanské rybníky jsou jedním z
krásných míst v našem okolí, kde si každý
pøijde na své. Mùžete sem jít za sportem,
na procházku nebo naèerpat energii po
celodenní práci.
Dnes po dvou letech od uveøejnìní
tohoto èlánku se po cestì od Bøežan k
rybníkùm sice dostanete, ale s obtížemi.
Místo upravené cesty tu najdete cestu
znièenou pár jedinci, která je rozježdìná
a když je po dešti tak je navíc blátivá,
plná kaluží a výmolù s vodou po okraj.
Petr Sýkora, starosta Takže když se sem chcete vydat na

procházku nebo za sportem není to relax,
ale spíše utrpení a jedinì mùžeme
podìkovat nìkolika „dobrákùm”, kteøí
nám urèitì s radostí pøipravili tuto
„krásnou cestu”.■

ážení ètenáøi Novosedelského zpravodaje, který se k
Vám opìt po mìsíci dostává,
abychom Vám pøinesli øadu informací o životì z našich obcí a i nìco z
historie.
Koneènì nám zaèali pravé jarní
sluneèné dny, s tím i úklid v obcích a
zaèátek úprav zelenì vèetnì sekání
trávy. Tento týden obec zaèala opìt
svážet bioodpad, kdy dojde k urèité
zmìnì (viz èlánek uvnitø zpravodaje). Vìøíme, že se tento nový
systém osvìdèí ke spokojenosti
všech obèanù a že do kontejnerù
bude ukládán pouze bioodpad, který
tam patøí.
Pøesnì pøed rokem jsem psal o
tom, jak se nìkteøí "lidé" chovají a
zneèišují naše obce poházenými
papírky, PET lahvemi, plechovkami
od piva èi posilujícího nápoje
REDBULL… zøejmì aby mìl sílu
na to tu plechovku vyhodit z okénka
svého nablýskaného autíèka pøi
ranní jízdì do práce. Je zjištìno, že
cca 80% "bordelu" podél silnice
vykonají pracovníci vìznice - bohužel. Co více k tomu dodat…jen jestli
se takto chovají u sebe doma.
Jistì víte, že obec vydala nìkolik
vyhlášek, a už ohlednì pálení
odpadu, èi hluku o svátcích, nedìlích a nìkterých dalších. Jelikož
obec nemá pøestupkovou komisi,
má uzavøenou smlouvu s MìÚ
Žatec, na kterou se mùže obrátit
kterýkoliv náš obèan se stížností pøi
zjištìní porušování vyhlášky.
Opìt bych, Vás ètenáøe, chtìl
požádat o pøíspìvky do našeho
zpravodaje. Jistì si i Vy sami rádi
pøeètete více informací èi pøíbìhy z
našich obcí.
Závìrem bych Vám chtìl popøát
krásné, jarní dny plné slunce, klidu
a pohody.
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Usnesení ze 3. zasedání ZO Nové
Sedlo ze dne 28.03.2018
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a
schválilo:

Výstavba rodinných domkù

Tváø Nového Sedla se zaèala se
postupnì mìnit. Již nìkolikrát
jsme psali, že v lokalitì za høištìm
a ulici Hlavní na místì bývalé pily
se postupnì objevuje výstavba
- Smlouvu o zøízení vìcného bøemene nových
rodinných domkù. Poslužebnosti è. IV-12-40115061/VB001 - Nové
zemky
už
mìly být v prodeji pøed
Sedlo, kNN, 6xOM + tìlocvièna, mezi Obcí
nìkolika lety. Celou vìc tehdy
Nové Sedlo a ÈEZ Distribuce, s.r.o.,
zdržovaly prùtahy, ale dnešní
zastoupenou firmou ELMO Schoø, s.r.o.
- odstoupení od kupní smlouvy na pozemek p.è. zájem o pozemky v tìchto
574/6 v k.ú,. Nové sedlo u Žatce
- nákup auta - 9 místní mikrobus, do výše 200
tis. Kè, pro potøeby obce a ZŠ
- odkoupení 1/4 nemovitosti è.p. 78 v k.ú. Nové
Sedlo u Žatce do výše 50 tis. Kè

lokalitách pøekonal veškeré
pøedstavy.
V souèasné dobì jsou dokonèovány poslední inženýrské sítì,
byly zapoèaty práce na pøístupových komunikacích. A protože
ideální roèní dobou pro zaèátek
stavby nového domova je jaro,
mùžeme vidìt, jak rozvíjí výstavba dalších rodinných domù.■
redakce

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

Svoz bioodpadu
Do žlutého kontejneru odkládáme plasty, do
modrého papír a do zeleného sklo… to už známe
všichni zpamìti. Mimo tìchto kontejnerù budou
v týdnu od 9.4.2018 do 13.4.2018 v obcích
Bøežany, Èíòov, Chudeøín a Žabokliky umístìny
nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad z
údržby zahrad rodinných domù, do kterých
budou bioodpad ukládat sami obyvatelé. V
Novém Sedle a Sedèicích bude svoz provádìn 9.
dubna 2018 stejným zpùsobem jako v minulých
letech, tzn. každé pondìlí.
Odpady ze zahrady se rozumí posekaná tráva,
listí, vìtvièky, drny, stará zemina i hlína z
kvìtináèù, kùra, plevele, døevní štìpka, spadané
ovoce, seno, košály i celé rostliny. Do
kontejnerù není možné vkládat jiné druhy
odpadù. Oøezané vìtve ukládejte vedle kontejneru, v Novém Sedle a Sedèicích potom
stranou od ostatního odpadu, protože budou
odváženy zvláš.
Stejnì jako v minulých letech, prosíme obèany
(nyní již jen Nového Sedla a Sedèic), neodkládejte odpad na ulici mimo vyhrazené dny, tj.
nejdøíve v nedìli. Není v silách obecního úøadu
svážet odpad více než jedenkrát za týden, a tak se
stává, že na ulici leží nìkdy již od úterý
neodklizená tráva. Tyto nevzhledné hnijící
hromádky urèitì nepøispívají k hezkému vzhledu
našich obcí.■

stropní výmalby interiéru. Pøestože práce budou pokraèovat i v
letošním roce, podaøilo se starostovi obce domluvit se s církví a
restaurátory na uskuteènìní pravidelného „Svatováclavského
koncertu“. Koncert 28. záøí 2018 tedy v kostele Nejsvìtìjší trojice a sv.
Václava v Novém Sedle bude.■
redakce

redakce

Opravy kostela Nejsvìtìjší trojice a sv.
Václava pokraèují
Kostel v Novém Sedle prošel v minulých letech
øadou oprav. V roce 2017 byla dokonèena
rekonstrukce varhan, kostel dostal novou fasádu a
byla opravena zeï okolo høbitova. V loòském roce
církev získala potøebné finance na rekonstrukci
kostela a zaèala s restaurátorskými pracemi
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14. roèník vítání jara „Honba za prvosenkou jarní. Ve Dne 2.3.2018 oslavila
své krásné 75. narozeètvrtek 8.3.2018 od 15.30 u kaplièky v Novém Sedle
niny paní Jiøina Brhelová....

..a dne 26.3.2018 své
krásné 88. narozeniny
paní Margita Michalicová.
Obìma pøejeme vše nejlepší do dalších let
zdraví, štìstí a pohody.
Jubilea
od 01.04. do 30.04.2018
V mìsíci dubnu oslaví
své životní jubileum:
Josef Prchal - Nové Sedlo
Jana Horváthová - Nové Sedlo
Jaroslav Bartál - Nové Sedlo

Mezinárodní den žen 8.3.2017 v Domì s peèovatelskou
službou v Novém Sedle
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Blahopøejeme a pøejeme hodnì zdraví,
spokojenosti.
a pohody.

NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
Dìti si užily sníh i vením,“ popisuje zimní Interaktivní program pro dìti
radovánky øeditelka školy
zábavu s kamarády
Díky finanènímu pøispìní obce mìly dìti ze Základní školy a Mateøské
školky v Novém Sedle
možnost vyjet na pìt dní na
hory a užít si radovánek na
snìhu.
Stejnì jako loni, vyjely i
letos dìti ze školy a školky
v Novém Sedle od pondìlí
12. bøezna do pátku 16.
bøezna do školy v pøírodì
užívat si sníh a výlety do
blízkého okolí.
„Dìtem se na horách
líbilo. Užily si snìhu, který
tady u nás moc nemáme –
sáòkovaly, bobovaly, stavìly snìhuláky, obarvovaly sníh a žáci základní
školy jako každý rok jezdili
na bìžkách, které máme ve
škole s veškerým vyba-

a školky Lenka Souèková a
doplòuje: „Nejvíce dìti
nadchl sníh a vycházka po
malém okruhu Ježíškovy
cesty. Školáci se každý den
od osmi do deseti hodin
uèili a poté mìli každý den
plán podle denního rozkazu. Dìti z mateøinky se v
té dobì vìnovaly zájmovým èinnostem.“
Všichni si tak kromì
snìhu užili i návštìvu
místního muzea betlémù,
karneval, rùzné soutìže i
hrátky na Ježíškovì cestì.
Na rozlouèenou všem škola zaplatila velký zmrzlinový pohár. Není tedy
divu, že se dìtem ani
nechtìlo domù a už teï se
tìší na další školu v
pøírodì.■

Svìtový den vody
22. 3. slavíme Svìtový den
vody, dùvodem je skuteènost,
že na svìtì je víc jak miliarda
lidí, kteøí trpí nedostatkem
pitné vody. Mottem Svìtového dne vody 2018 je
„Nature for water“. Tento den
se v ZŠ a MŠ Nové Sedlo
uskuteènil Projekt o vodì.
Dìti z mateøské školy dìlaly
pokusy s vodou, žáci 1. - 3.
roèníku si povídali o dùležitosti vody jako podmínce
života, o skupenství vody,
kolobìhu vody v pøírodì.
Zpracovávali pracovní listy,
uèili se na interaktivní tabuli,

malovali spoleèný obraz na
téma moøe, spoleènì si
prohlédli knihy, které si pøinesli z domova. Žáci 4. - 5.
roèníku si o vodì povídali v
anglickém jazyce, uèili se
nová slovíèka, dále poèítali
procentuální množství vody,
zabývali se vodou v literárním
textu, povídali si o vlastnostech, dùležitosti vody v
živé pøírodì. I ve školní
družinì si žáci povídali o vodì
a dìlali pokusy s vodou. Celý
projekt se všem vydaøil a žáci
se se zájmem zapojili do
jednotlivých aktivit.■

Dne 19.4.2018 od 15:30 hod. probìhnou
tøídní schùzky pro rodièe v MŠ i ZŠ.
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Pøebor mìsta Žatce ve vybíjené
Vybraní žáci 3. - 5. roèníku se ve støedu 11.4.2018
zúèastní soutìže ve vybíjené. Minulý rok jsme skonèili na
4. místì, letos vìøíme, že to bude lepší. Držíme palce.■

Velikonoèní trhy ve škole od 20.3. do 28.3.2018

HISTORIE
V lednovém a únorovém èísle
Novosedelského zpravodaje jsme
uveøejnili výpisy z knihy Stanislava
Haunera Soudní okres Žatec ve svìtle
èíslic dle nejnovìjších dat. Mìli jste
možnost seznámit se s údaji o všech
našich obcích. V dnešním posledním
díle zveøejòujeme údaje o obcích z
nejbližšího okolí, a to Èeradicích,
Chbanech a Liboèanech.
STANISLAV HAUNER:
SOUDNÍ OKRES ŽATEC VE
SVÌTLE ÈÍSLIC DLE
NEJNOVÌJŠÍCH DAT
1. LEDNA 1 9 3 1.
1. JENOTLIVÉ OBCE V
SOUDNÍM OKRESU ŽATEC.
11. PØEHLEDNÉ TABULKY DLE
ODBORÙ.
111. POZEMKOVÁ REFORMA.
NÁKLADEM ÈESKÉHO MUSEA
V ŽATCI.

Poštovní úøad jest v
Žatci.
Nejbližší nádraží jest
Žatec, hodinu vzdálené.
Z motorových vozidel jsou v obci auta osobní 6,
motocykly 2, traktory 3.
Bezpeènostní dozor vykonává
Èetnická stanice z Liboèan.
Duchovní správu obce vede farní
úøad z Radièevsi.
Èeská Škola byla založena v r. 1922
a nyní jest dvoutøídní s mateøskou.
Nìmci mají v obci obecnou dvoutøídní.
Penìžní ústav v obci není.
Jeden dvùr patøil Hille Dittrichovi
335.50 ha, (319.50 ha zem. pùdy) a byl
pøidìlen jako zbyt. statek 1 p.
Cafourkovi o výmìøe 153.50 ha
(147.50 ha zem. p.), zbyt. statek 2. p.
Sirùèkovi 100 ha (97 zem. p.), zbyt.
statek 3. p. Baòka 52 ha (50.50 ha zem.
pùdy).
Drobný pøídìl do Èeradic 30 ha
celkem pro 2 nabyvatele. Druhý pøídìl
ze dvora Czernina Eug. o výmìøe
182.50 ha (172 ha zem. p.). Celý dvùr
pøidìlen p. J, Steinovi, poškozenému
nájemci za cenu 5500 KÈ za ha.
Poèet kop chmele byl v roce 1926
807 kop, 1927 1955 kop, 1928 1831
kop, 1929 3705 kop, 1930 3386 kop.
Poèet sklizených q 50 kg byl v roce
1926 254.84 q, 1927 508.55 q, 19>8
515.28 q, 1929 669.30 q, 1930 596.76
q.
Hostince 2, prod. piva 1, obchody 3,
øeznictví 2, kováøství 2, Švadlena 1,
obuvník 2, pekaøství I, koláøství 1.

Èeradice – Èeraditz
Obec vzdálená od Žatce 5.4 km.
Všech domù 81, z nich obydlených 77 a
4 neobydlené. Poèet bytových stran
135 a pøítomných osob 594, z nich 194
Cechù, 399 Nìmcù, 1 cizinec.
Všech parcel 824, pozemnostních
parcel 100, rolí 702 ha 42 a 49m2, luk 7
ha 01 a 40 m2, zahrad 25 ha 93 a 49 m2,
pastvin 33 ha 19 a 85 m2, zastavìné
plochy 6 ha 50 a 12 neplodné pùdy 2 ha
Chbany – Kwon
18 a 63 m2, dani nepodrobené pùdy 23
Obec vzdálená od Žatce 10.2 km.
ha 91 a 02 m2. Dohromady 801 ha 17 a. Všech domù jest v obci 17, z nich 16
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obydlených a 1 neobydlený. Všech
bytových stran 18 a pøítomných osob
68. Z toho 7 Cechù a 61 Nìmcù.
Parcel 298, pozemnostních archù 17,
219 ha 18 a 12 rn2 rolí, 6 ha 59 a 79 m2
zahrad, 1 ha 24 a 41 pastvin. 1 ha 68 a
72 m2 zastavìné plochy, 54 a 70 m2
pùdy neplodné. 5 ha 90 a 51 m2 plochy
dani nepodrobené. Celkem 235 ha 16 a
25 m2 plochy.
Poštovní úøad pro obec jest v
Sobìsukách.
Nejbližší nádraží Žabokliky (PlzeòDuchcov) pùl ho diny pìšky.
Z dopravních vozidel motorových
jsou v obci 2 motocykly a traktor l.
Bezpeènostním dozorem podléhají
èetnické stanici v Novém Sedle.
Duchovní správu vede farní úøad v
Sobìsukách.
Èeské dìti navštìvují školu ve
Vikleticích a nìmecké v Sobìsukách.
Penìžní ústav a dvùr v obci není.
Poèet kop chmelem osázených byl v
roce 1926 343 kop, 1927 580 kop, 1928
653 kop, 1929 675 kop, a 1930 661 kop.
Celkem bylo sklizeno chmele v (q 50
kg) v roce 1926 66.15 q, 1927 86.37 q,
1928 74.46 q, 1929 71.67 q a v roce
1930 102.40 q.
Živnosti a øemesla:
Hostinství l, obchod l, kováøství l,
obuvnictví l. jiných v obci není.
Liboèany – Libotschan
(Osada Hùrky — Horkau)
Obec vzdálená od Žatce 4 km.
Všech domù 112, z nich 107 obydlených a 5 neobydlených. Bytových stran
220 a pøítomných osob 822. Z nich 289
Èechù, 525 Nìmcù a 8 cizincù.
Poštovní úøad jest v obci.
Nejbližší nádraží jest Žatec, tøi
ètvrti hod, pìšky. Z motorových
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vozidel jsou v obci auta osobní 4, aut
nákladních 5, motocykl 1, traktory 2,
silnièní lokomobila 1.
Parcelních èísel 927. pozemnostních
archù 127, 380 ha 76 a 42 m2 rolí, 18 ha
96 a 53 m2 luk, 41 ha 32 a 53 m2
zahrad, 70 ha 65 a 37 m2 pastvin, 5 ha
85 a 31 m2 lesù, 9 ha 13 a 38 plochy
zastavìné, 9 ha 23 a 73 m2 pùdy
neplodné. 37 ha 05 a 66 m2 plochy dani
nepodrobené. Celkem 572 ha 98 a 93
m2 plochy.
Èetnická stanice jest v obci.
Duchovní správa (farní úøad) též v
místì.
Èeská škola obecná dvoutøídní
(mateøská) založená r. 1919 v místì.
Nìmci mají též školu obecnou
dvoutøídní.
Dvùr patøí pí. V. Tiché v celkové

výmìøe cca 294.74 ha (propuštìn ze
záboru zemìd. p. 230.38 ha). Drob.
pøídìl 0.38 ha.
Poèet kop chmelem osázených byl v
roce 1926 2293, r. 1927 2450, r. 1928
3179, r. 1929 3589, r. 1930 3255 kop.
Chmele bylo sklizeno v roce 1926
488.40 1927 251 centù, 1928 376.10 q,
1929 440.30 q, 1930 637.03 q po 50 kg.
Živnosti a øemesla: Hostince 2,
obchody 3, øeznictví 2, kováøství 2,
krejèovství (Švadl.) 1 (2), obuvnictví 3,
pekaøství l, holièství 2, koláøství l,
truhláøství l, sedláøství 1, malíøství l.
Mlýn l, pivovar 1 cihelna 1, sladovna 1.

pod Poštovní úøad v Žaboklikách.
Èeské dìti z obcí Èejkovice,
Klièín (Klitschin) a Vìtrušice chodily
do Obecné školy v Sedèicích, nìmecké
dìti z Vìtrušic potom navštìvovaly
nìmeckou školu v Žaboklikách.
Bezpeènostní dozor pro obce
Chbany (Kwon), Pøeskaky (Presau),
Roztyly (Rostial), Sobìsuky
(Sobiesak), Vadkovice (Wakowitz) a
Vikletice (Wikletitz) vykonávala
Èetnická stanice v Novém Sedle.
Duchovní správu obce
Vìtrušice vedl farní úøad ze Žaboklik.
Nádraží Žabokliky (na trati
Plzeò-Duchcov) bylo nejbližším
Na úplný závìr:
nádražím pro Pøeskaky,
Roztyly,
Èejkovice, Chbany, Klíèín, Sobìsuky,
Obce Vìtrušice (Wedruschitz) Vadkovice, Vikletice a Vìtrušice.■
Vl. Kubelíková, kronikáøka
a Èejkovice (Tschekowitz) spadaly

TJ Nové Sedlo
Vážení a milí fotbaloví pøíznivci, o pøedposledním
bøeznovém víkendu odstartovala jarní èást sezóny
2017/2018.
Sedelští zajíždìli na høištì nováèka soutìže z Èernèic. Už
na podzim dokázali èernèiètí náš tým potrápit, když
odehráli na našem høišti dobrý zápas, by prohráli 5:1, ale
prezentovali se bojovným výkonem. V prvním zápase jara
tomu nebylo jinak. Domácí mìli od zaèátku více ze hry, ale
góly dávali naši hráèi. Skóre zápasu otevøel Kuba Sitár,
když obstøelil domácího brankáøe po krásné pøihrávce
patièkou, kterou mu naservíroval Petr Loos. Domácí se
ovšem nenechali zastrašit a tlaèili se do zakonèení. Po
nìkolika promarnìných vyložených šancích, jim rozhodèí
nabídl možnost zahrávání penalty. Domácí hráè ovšem
penaltu kopnul mizernì a nová akvizice v sedelské bránì,
brankáø Rajninec jeho støelu zlikvidoval. A tak se opìt
potvrdilo rèení, nedáš – dostaneš. Hned z proti útoku
domácí faulovali na hranici pokutového území. Naøízený
pøímý volný kop promìnil v gól navrátilec Petr Loos. To
bylo v prvním poloèase vše. V druhém poloèase byli domácí
opìt nebezpeèní. Tlaèili se do brány, ale støelecká smùla se
jim lepila na kopaèky. Snížení se doèkali až v 80. minutì,
kdy po kolapsu hostující obrany dokázali vstøelit gól.
Ovšem jejich radost trvala jen chvilku. V 85. minutì naøídil
rozhodèí pøímý volný kop a další posila Nového Sedla
Bednáø se støelou k tyèi nemýlil. Osud zápasu byl zpeèetìn a
naši hráèi si tak vezli cennou výhru 3:1.
Ve druhém zápase jara se naši fotbalisté pøedstavili na
domácím høišti proti celku z Chomutova. Na podzim
vypráskali tohoto soupeøe na jeho høišti sedmi góly. Ovšem
pak se bøezeneètí vzchopili a od tohoto zápasu, dokázali
vyhrát osm utkání v øadì. A tak pøed tímto zápasem
figurovali v tabulce na ètvrtém místì.
Ovšem naši hráèi vlétli do utkání bez respektu a brzy se
doèkali odmìny. Na levé stranì se šikovnì uvolnil Sitár a
støelou z vápna nedal gólmanovi šanci. Hosté se k ohrožení
domácí branky moc nedostávali a tak pøišel trest v podobì
druhého gólu. Z pravé strany poslal do malého ètverce centr

Jarolím a Petr Loos se nemýlil. Po té hra našich hráèù
opadla, prostor dostávali hosté a hned z první šance se
prosadili. Na pravé stranì rozehráli rohový kop na krátko,
ovšem domácí obrana to nedokázala zachytit a hostující
hráè krásnou støelou snížil na rozdíl jednoho gólu. To bylo v
prvním poloèase vše. Do druhého poloèasu nastoupili
domácí hráèi s cílem navýšit skóre a rozhodnout zápas ve
svùj prospìch. A taky se jim to podaøilo. Brzy vedli 3:1,
když se trefil Loos a bylo rozhodnuto. Pak už se hrálo jen na
jednu bránu a bylo jen otázkou, s jakým výpraskem soupeø
odjede. Nakonec se poèítadlo zastavilo pro domácí na èísle
6, když hattrick zkompletoval Loos, po nìm se trefili ještì
Hodas a Bednáø. Hosté už pouze dokázali snížit na
koneèných 6:2.
Jarní èást 1B tøídy pokraèuje dalšími zápasy:
Èernovice – TJ Nové Sedlo – 14.4. od 17h
TJ Nové Sedlo – Lom - 21.4. od 13:30
Strupèice – TJ Nové Sedlo – 29.4 od 13:30
TJ Nové Sedlo – Blažim – 6.5. od 17h
Chtìl bych podìkovat všem fanouškùm, kteøí byli jak
na domácím tak na venkovním zápase a poprosit je aby
pokraèovali v podpoøe našeho klubu.■
Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

#

TJ Sokol Obrnice

14

11

0

3

49:21

33

15

2.

TJ Nové Sedlo

15

10

2

3

48:25

32

8

3.

Sokol Tuchoøice

15

8

1

6

42:24

25

1

4.

SK Strupèice

14

7

3

4

54:37

25

1

5.

FK Chlumèany

15

6

4

5

41:29

24

3

6.

Baník Bøezenecká Chomutov 14

8

0

6

41:45

24

3

7.

SK Èernovice

15

7

1

7

36:40

22

-2

8.

SK Viktoria Lom

15

5

4

6

28:41

22

-2

9.

1.SK Jirkov

14

5

2

7

32:48

19

1

10.

SK Èernèice

15

5

2

8

28:29

18

-3

11.

SKP Kadaò

15

5

2

8

45:56

18

-3

12.

SK Ervìnice - Jirkov B

15

4

3

8

31:46

16

-5

13.

FK Braòany Mlékárna

15

4

2

9

25:46

16

-8

14.

FK Blažim

15

4

2

9

37:50

15

-9
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NOVOSEDELSKÝ ZPRAVODAJ
MÌSTSKÉ DIVADLO ŽATEC – program na DUBEN 2018
5.4.
9.4.
10.4.
14.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
22.4.
24.4.
28.4.

19:00
19:00
8:30 a 10:00
18:15
19:00
19:00
8:45 / 10:15 / 14:00
19:00
19:00
15:00
17:00
18:45

WILL WILDE (UK) & THE BLADDERSTONES (CZ)
VINCE AGWADA TRIO (USA/CZ)
POJÏTE PANE BUDEME SI HRÁT
Giuseppe Verdi: LUISA MILLEROVÁ
CAVEMAN (POINT)
ONDØEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
O ÈARODÌJNÉ KRÈMÌ
SBOHEM ZÙSTÁVÁM
DOSTIHY
LOUSKÁÈEK A BONBÓNOVÁ VÍLA
16.BENEFIÈNÍ KONCERT „RÁDI SI HRAJEM“
Jules MASSENET : CENDRILLON (POPELKA)

DIGITÁLNÍ KINO ŽATEC – program na DUBEN 2018
1.4. 17:30 / 6.4. 20:00
READY PLAYER ONE: HRA ZAÈÍNÁ 3D
1.4. 15:00 (2D)/ 4.4. 17:30 / 7.4. 15:00 (2D) - SHERLOCK KOUMES 3D
1.4. 20:00
ERIC CLAPTON
3.4. 17:30
KRÁLÍÈEK PETR
3.4. 20:00
MÁØÍ MAGDALENA
4.4. 20:00
NEJVÌTŠÍ SHOWMAN
6.4. 17:30 / 12.4. 17:30
DOCTOR PROKTOR A VANA ÈASU
7.4. 17:30
BLACK PANTHER 3D
7.4. 20:00
TÁTOVA VOLHA
8.4. 20:00
ZTRATILI JSME STALINA
10.4. 17:30
TRIKY S TRPASLÍKY
10.4. 20:00
ROCK N ROLL - FILM S PØÍVLASTKEM
11.4. 20:00
EXPEDIÈNÍ KAMERA 2018
12.4. 20:00 / 21.4. 20:00 / 1.5. 20:00 PEPA
13.4. 17:30 / 18.4. 17:30 COCO 2D - zmìna v programu !!!!
13.4. 20:00 / 22.4. 20:00 / 25.4. 17:30 FAKJÙ PANE UÈITELI 3
18.4. 20:00 / 21.4. 17:30 / 26.4. 17:30 RAMPAGE: NIÈITELÉ 3D
25.4. 20:00
HASTRMAN
21.4. 15:00 / 27.4. 17:30 / 29.4. 15:00 V HUSÍ KÙŽI
26.4. 20:00 / 27.4. 20:00 / 29.4. 20:00 AVENGERS: INFINITY WAR 3D
29.4. 17:30 / 1.5. 17:30
DVÌ NEVÌSTY A JEDNA SVATBA
Více informací na: http://www.divadlozatec.cz

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

PRODEJNÍ SKLAD
TÌSTOVIN
OBILOVIN
SLUNEÈNICE
V Novém Sedle, ul. Pøíkrá èp. 97
Kontakt:
Hruboš Karel
-607 208 190
Hrubošová Miroslava -721 018 095

Objednávky e-mailem:
hrubos.karel@seznam.cz
Prodej èasovì neomezen

Pranostika na mìsíc
DUBEN:
Teplé
deštì v
dubnu,
teplé dny
v øíjnu.
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