VÁNO NÍ ZPRAVODAJ
OBCE NOVÉ SEDLICE
17. prosince 2010

„P átelské slovo nic nestojí, a p eci je to ten nejkrásn jší ze všech dárk .“
D. Du Maurier
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Vánoce, vánoce p icházejí
Vánoce, Vánoce p icházejí,
zpívejme p átelé,
po roce Vánoce, Vánoce
p icházejí,
š astné a veselé.

Vánoce, Vánoce p icházejí,
zpívejme p átelé,
po roce Vánoce, Vánoce
p icházejí,
š astné a veselé.

Pro náš d da íct si nedá,
tlu e o st l v p edsíni,
a pak b da, marn hledá
kapra pod sk íní,

Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.

Naše teta pe e léta na Vánoce
váno ku,
nereptáme, aspo máme n co
pro ko ku.

Strejdu vida d da p idá:
Neseme vám noviny,
ímž prakticky zni í vždycky
ve er rodinný.

Vánoce, Vánoce p icházejí,
zpívejme p átelé,
po roce Vánoce, Vánoce
p icházejí,
š astné a veselé.

Vánoce, Vánoce p icházejí,
zpívejme p átelé,
po roce Vánoce, Vánoce
p icházejí,
š astné a veselé.

Bez prskavek tvrdil Slávek
na Št drý den nelze být
a pak táta s minimaxem
zavlažoval byt.

A když sní se, co je v míse,
televizor pustíme,
v jizb dusné všechno usne
k blaženosti mé.

Tyhle ryby nem ly by maso míti
samou kost,
íká táta vždy, když chvátá na
pohotovost.

Mn se taky klíží zraky, bylo
toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas
až do Vánoc.

Vánoce, Vánoce p icházejí,
zpívejme p átelé,
po roce Vánoce, Vánoce p icházejí,
š astné a veselé.
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Vážení spoluob ané,
dovolte mi, abych využila této p íležitosti a pod kovala vám, jménem
svým i zastupitel , za d v ru a podporu, kterou jste nám v uplynulých
volbách do zastupitelstva naší obce vyjád ili a které si velice vážíme.
Pevn v íme, že se nám, ve spolupráci s vámi, poda í spravovat a
rozvíjet Nové Sedlice tak, abychom zde všichni žili spokojen . Budeme
vd ni za vaše podn ty, p ipomínky a rady. Vítána je samoz ejm také
konstruktivní kritika, podložená návrhem na lepší ešení. Práce
v zastupitelstvu je pro nás ve ejným závazkem, ke kterému p istupujeme
s velkou zodpov dností. Vzhledem ke skute nosti, že pro mne i pro
v tšinu zastupitel je tato práce novou zkušeností a na p ípravu
zejména zimních akcí jsme m li velmi málo asu (v etn vydání tohoto
zpravodaje), ráda bych vás požádala, alespo v prvních m sících, o
velkou dávku vaší shovívavosti, trp livosti a tolerance.
P estože jsem ve funkci velice krátce, již nyní vím, že je mezi námi
spousta schopných a ob tavých lidí, kte í bez o ekávání osobního zisku
i ve ejné pochvaly, nemají problém ukrojit si ze svého volného asu a
ud lat n co pro druhé. Nerada bych na n koho zapomn la, a proto
nebudu nikoho jmenovat, p esto bych všem t mto lidem cht la
pod kovat za pomoc, ochotu a vst ícnost.
Tento zpravodaj vám p ináší shrnutí událostí a aktivit, které se konaly
v Nových Sedlicích v roce 2010 a které nás v blízké budoucnosti ekají.
D kuji za spolupráci panu Sá kovi, kroniká i naší obce, který d ní v obci
velice pe liv zmapoval, d kuji panu fará i Małkovi za jeho váno ní
zamyšlení a dále také zástupc m sdružení, která poskytla své zprávy o
innosti. P eji všem mnoho zdaru a sil do další práce.
Další zpravodaj vyjde pravd podobn p ed Velikonocemi. Pevn
doufám, že na jeho p ípravu bude více asu, aby m l již trochu
sofistikovan jší podobu, v etn fotografií a zpráv o innosti obecního
ú adu.
Pokud máte zájem o zve ejn ní informací, které by mohly mít pozitivní
p ínos pro všechny ob any, nebo budete mít zajímavé reportáže a
fotografie z akcí, i umíte pobavit povídkou nebo dobrým vtipem, rádi je
v p íštím zpravodaji vydáme. Po ítáme také s prostorem pro inzerci.
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Zprávu o innosti obecního ú adu jsem podala na 1. zasedání nového
zastupitelstva, které se uskute nilo ve st edu 15. prosince 2010. Ú ast
ve ejnosti nebyla p íliš vysoká, ale s ohledem na p edváno ní as jsme
byli rádi, že si alespo n kolik ob an našlo chvilku a p išli s námi
projednat pot ebné záležitosti.
P íští zasedání zastupitelstva se bude konat v pond lí 17. ledna 2011
v 17,30 hodin, op t v sále kulturního za ízení (KZ). Snad bude ú ast
hojn jší.
Pro zdravou a p átelskou atmosféru v obci je velmi d ležitá komunikace.
Lidé, kte í spolu aktivn komunikují a diskutují, naleznou v tšinou
rychleji ešení vzniklé situace i problému. Budeme se proto snažit, aby
byl obecní ú ad, z hlediska p edávání a p ijímání informací maximáln
p ístupný.
Ráda bych vás tímto vyzvala k aktivnímu zapojení do d ní v obci.
Nebojte se zavolat, napsat dopis, email nebo p ijít osobn na ú ad a
seznámit nás, zastupitele, se svými nápady i problémy. Samoz ejm ,
nebude vždy jednoduché nalézt optimální ešení pro všechny, ale
m žeme se o to alespo pokusit.
Jedním z hlavních komunika ních prost edk , které má obecní ú ad
k dispozici, mimo ú ední desku a plakátovací plochy je webová stránka
obce. Jelikož sou asná verze obecních webových stránek, neodpovídá
z hlediska designu ani funk nosti našim pot ebám a požadavk m, jejich
aktualizace je p íliš komplikovaná, zdlouhavá, a vzhledem k jiným
alternativám na trhu také nákladná, plánujeme jejich p evedení na nový
administra ní systém, prost ednictvím kterého bychom vás mohli rychle,
p ehledn a zajímavou formou informovat o d ní v obci.
V sou asné dob monitorujeme naše možnosti.
Pokud nemáte p ístup k internetu, ráda bych vám p ipomn la možnost
využití po íta e s p ipojením k internetu, který se nachází v kulturním
za ízení obce.
Tato služba je návšt vník m knihovny poskytována zdarma, v dob , kdy
je otev ena knihovna, tedy každý tvrtek od 15,00 – 17,00 hodin. Do
konce letošního roku bude sice knihovna z provozních d vod uzav ena,
ale již v lednu se t šíme na vaši návšt vu.
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Rádi bychom také podpo ili seniory v práci s po íta em, který díky
internetu mohou využít k získávání pot ebných informací a jednodušší
komunikaci se sv tem. Nejen s ú ady, ale také s ostatními ob any, nebo
se leny rodiny, jež s nimi už mnohdy nebydlí ve spole né domácnosti,
ale v dnešní usp chané dob
nemají mnoho
asu k osobním
návšt vám.
V sou asnosti jednáme o realizaci projektu „Senio i komunikují“, který
nabízí po íta ové kurzy pro seniory zdarma p ímo v obcích. Pokud máte
o tento kurz zájem, ur it se nám ozv te, abychom v d li, jaká by byla
obsazenost a kolik termín máme rezervovat, v p ípad , že budeme do
tohoto projektu za azeni.
Na ned li 16. ledna 2011 je plánována akce pod názvem „Den
otev ených dve í obce“, jejímž cílem je zp ístupnit ob an m budovy
v majetku obce a seznámit je s jejich sou asným stavem a využitím.
Jedná se o budovy obecního ú adu, mate ské školy, klubovny skaut ,
hasi ské zbrojnice a obchodu. Pokud tedy hledáte prostory pro své
podnikání v obci, nebo jen budete chtít nahlédnout do míst, kde jste byli
naposledy jako malé d ti, ur it p ij te.
Byli bychom rádi, pokud by se poda ilo, po jednání s majitelem a
správcem, v tento den umožnit také zp ístupn ní a prohlídku kostela
Nejsv t jšího srdce Pán , který sice není v majetku obce, ale je její
dominantou, jejíž atmosféra, historie a sou asnost by mohla být jist
inspirativní i pro ty, kte í kostel pravideln nenavšt vují. V ím, že
nalezneme vzájemné pochopení a shodu.
„Den otev ených dve í“ uzav e velice zajímavá beseda s kroniká em
obce pod názvem „Obec v minulosti a sou asnosti“. Tato akce bude
zahájena v 15,00 hodin, v sále kulturního za ízení. O besedy s panem
Sá kou byl vždy velký zájem. Vycházíme tedy vst íc t m, kte í se jeho
besed nemohli zú astnit v pracovních dnech.
Na záv r bych vás ráda co nejsrde n ji pozvala na „Adventní setkání“,
takové malé p edváno ní zastavení, které se uskute ní v budov KZ
obce již tuto ned li 19. prosince od 13,00 hodin.
P ij te si, alespo na chvilku, popovídat se sousedy u horkého pun e,
p ipomenout si váno ní zvyky, prohlédnout keramické výrobky d tí
z mate ské školy, nebo se podívat na ukázku kožed lného emesla.
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Toto setkání vyvrcholí v 16,30 zpíváním u váno ního stromku na
zahrad MŠ, kde si spole n zazpíváme koledy, které si d ti ze školky
pe liv nacvi ily.
Vánoce jsou svátky míru, klidu a pohody a nejvíce se na n t ší práv
d ti, a protože nám záleží na jejich bezpe nosti, rozhodli jsme se
zpívání u váno ního stromku p esunout do uzav eného prostoru zahrady
MŠ, kde mohou rodi e nechat své d ti voln pobíhat, aniž by se museli
strachovat, že sklouznou do potoka, nebo je v nest eženém okamžiku
srazí auto. V p ípad nep íznivého po así se m žeme i s d tmi uchýlit
do tepla kulturního za ízení.
K této, pro mnohé z vás možná negativní zm n , nás vedla také
skute nost, že smrk u zrekonstruované kapli ky je již velmi vzrostlý a
údržba a asté opravy váno ního osv tlení, byly z d vodu nutnosti
použití vysokozdvižné plošiny pom rn nákladné a komplikované. Proto
mi dovolte, abych pod kovala panu Lu kovi ížovi, který na vlastní
náklady zajistil nejen nákup a dopravu smrku menšího, který je možné
zdobit z výsuvného žeb íku, ale zajistil také zdarma jeho technické
ukotvení. Také bych ráda pod kovala našim hasi m, kte í smrk upevnili
a paní u itelce Popkové za zajišt ní váno ních dekorací. Osv tlení
instalovali Lubomír a Zden k Onderkovi, kte í mají na starosti údržbu
ve ejného osv tlení v obci.
Musím p iznat, že když jsem za ínala psát tento úvodník, nev d la jsem
ím za ít. Te zjiš uji, že nevím ím skon it, protože informací, které
bych vám cht la sd lit je opravdu spousta. Nechám ale již prostor
ostatním a budu se t šit na osobní popovídání a setkání, t eba práv
v ned li u váno ního stromu.
P eji vám všem p íjemné prožití váno ních svátk ,
pevné zdraví, št stí, lásku a vzájemné porozum ní v roce 2011.

Zuzana Rohovská
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Obec v roce 2010
Spole enská innost v obci má svou hlubokou tradici. V obci se dodržují
nejen každoro ní zvyklosti, ale vznikají i nové. Vše pak zajiš uje Obecní
ú ad nebo spole enské organizace p sobící v obci.
V p ehledu pak následují události, které se staly v uvedeném roce:
8. ledna procházeli obcí T í králové. Finan ní dary ob an pro
charitativní ú ely inily 16 137 K .
.
16. ledna sbor dobrovolných hasi , sportovní sdružení OKD, a Obecní
ú ad organizoval sá ka ské a lyža ské závody na svahu pod Dubinkou.
Ú ast d tí byla nad o ekávání vysoká. Závod se zú astnilo 42 d tí.
Sout žilo se v jízd na saních, lyžích a bobech. Sponzo i závodu byli:
Hasi i Nové Sedlice, SK OKD Nové Sedlice, Obecní ú ad Nové Sedlice,
Ková ství Gross, Autocentrum Stoniš, Kamenictví Kaštovský, fa Optys,
fa Dek Trade, Mat j Kežlínek.
.
30. ledna zajistil Obecní ú ad v kulturním za ízení již v po adí jedenáctý
„Obecní ples“. Bohatá tombola, p íjemná hudba a ob erstvení pak
umocnily dobrou náladu všech zú astn ných.
.
Sbor dobrovolných hasi
6. února pr vodem masek zahájil v obci
Masopust. D íve nazývaný „Vod ní medv da“. Ve er pak prob hlo
v kulturním za ízení Pochování basy.
.
15. b ezna lenové Záchranného sboru hasi
z Ostravy pan Martin
Both a pan Ing. Glabaz a zajistili ukázku hasi ské výstroje a výzbroje a
názorn p edvedli hasi ským benjamínk m své profesionální hasi ské
dovednosti. V záv ru m síce b ezna zajistil SHD sb r železného šrotu
v celé obci.
.
Kulturní komise ve dnech 20. a 21. b ezna p ipravila v kulturním za ízení
obce velikono ní výstavu s ukázkou barvení kraslic a následným
prodejem. Na výstav bylo možno shlédnout r zné sbírky, nap .
keramiky, motýl , d tských oblíbených pohádkových postavi ek.
.
Klub d chodc v kulturním za ízení obce organizoval sb r šatstva pro
Opavskou charitu ve dnech 17. a 18. b ezna a pak na podzim 11. – 12.
íjna.
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V rámci t íd ní odpadu je v obci pravideln v jarních a podzimních
m sících organizován sb r nebezpe ného odpadu (nap . chemikálií,
barev) a objemového odpadu (nap . stavební sut , gumy, zahradnického
odpadu) do velkoobjemových kontejner . Tyto sb ry se uskute nily 29.
dubna, další pak 30. zá í a 6. íjna.
Po celý rok jsou v obci na n kolika místech umíst ny pojízdné
kontejnery na sklo a papír. Plasty a domovní odpad jsou odváženy
pr b žn b hem celého roku. Od 1. zá í p echází odvoz domovního
odpadu v popelnicích na nový systém. M ní se žetonový zp sob na
zp sob ipový.
.
Každoro n v kv tnu probíhá na místním h išti stav ní Máje a na konci
m síce pak jeho kácení. Máj stav jí mladí chlapci, kte í v daném roce
dovrší 18 let.
.
V záv ru m síce kv tna 28. – 29. se konaly volby do Parlamentu eské
republiky. Volební ú ast v obci byla 67%.
Kone né výsledky hlasování byly:
SSD – 24,42%, VV – 14,50 %, ODS – 12,21, TOP 09 – 12,21 %,
KS M – 12,21 %, SPOZ – 7,25 %.
.
12. ervna se uskute nil D tský den, který zaštítili starší žáci a žáci
SDH spolu se skauty 12. oddílu Dohoda. Na sportovním h išti rozmístili
stanovišt pro házení na cíl, st elbu lukem, malování, navlékání korálk ,
st elbu vzduchovkou.
Atrakce pro d ti jako skákací hrad a motokáry zajistil obecní ú ad. Jízdu
na koních zajistila paní Johana Štivarová. D ti byly za absolvování
disciplín odm ovány. Odpoledne ukon il tradi ní fotbal ženatí proti
svobodným.
.
Nejv tší tradici v obci má ervnové posvícení, které trvá dva dny
a probíhá taktéž na sportovním h išti. Letos p ipadl tento den na
13. ervna. V 10,30 byla v kostele sloužena slavnostní mše svatá.
Odpoledne v 14,00 hodin vítala ob any na sportovním h išti dechovka.
Nechyb l tradi ní posvícenský kolá a pohárek vína.
Mažoretky
„Rytmus Ostrava“ zpest ily proslun né odpoledne svým rytmickým
vystoupením. Ve er hrála k tanci a poslechu hudba.
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Pro zachování kulturních stavebních památek obecní ú ad v ervnu
zajistil obnovu nejstarší budovy v obci, kapli ky „Nejsv t jší Trojice“.
Oprava byla provedena tak, aby z stala zachována p vodní podoba.
St echa byla znovu pokryta ernou štípanou b idlicí, kladení krytiny bylo
provád no dle dochovaných fotografií. Klempí i provedli m d né
oplechování. Byla sejmuta bán a k íž, který byl siln zkorodovaný. Na
báni bylo vyryto datum opravy v roce 1960. V ži ka znovu upravena a
posazen nový m d ný k íž s bání. Do v ži ky byl vložen tubus
s pam tními listinami. Rovn ž interiér kapli ky prošel opravou. Fasáda
kapli ky byla znovu nat ena a p ístupová cesta ke kapli ce byla
odvodn na. Nelze opomenout i opravu Tížkového k íže, poškozeného
ve II. sv tové válce. Poslední práce áste n financovala obec, ale
p edevším pak Státní zem d lský interven ní fond – fond Evropské
unie.
.
Mimo ádná událost vzbudila pozornost obyvatel na ulici Horní. P i
stavebním výkopu rodinného domku dne 23. ervna byla nalezena
nevybuchlá ruská mina z II. sv tové války ráže 82 mm, která musela být
odvezena p ivolaným pyrotechnikem do vojenského prostoru, kde byla
zneškodn na.
.
Na p ístupové cest k autobusové zastávce ve sm ru od Hrabyn byly
sneseny staré d ev né nevyhovující stožáry elektrického osv tlení a dne
24. ervna byly nahrazeny novými kovovými stožáry, což zkvalitnilo
jednak osv tlení úrov ového k ížení a nov budované p ístupové cesty
k autobusové zastávce. Nové osv tlení zajiš uje v tší bezpe nost
chodc .
.
V ervenci Obecní ú ad zapojil mládež do pomocných prací v obci.
B hem prázdninového období nat eli mladí brigádníci zábradlí kolem
potoka Sedlinka, rovn ž i lavi ky u kapli ky, vymalovali a vy istili
autobusovou zastávku ve st edu obce a vysbírali voln pohozený odpad.
.
Jelikož se blížily obecní volby, do 10. ervence bylo nutno registrovat
kandidátky do obecního zastupitelstva.
Byly sestaveny ty i:
1. Vesnice vesnicí,
2. Za tradi ní a Nové Sedlice
3. Sdružení hasi i + SK OKD
4. Nezávislí 2010
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28. srpna zapo ala firma B.C.F. invest s.r.o. obnovu autobusových
zastávek na ulici Opavská (11/1). Staré plechové zastávky byly zrušeny,
firma zárove provedla terénní úpravu okolí, položila zámkovou dlažbu a
1. íjna nov osadila ocelové konstrukce zastávek s bezpe nostními
skly.
.
20. zá í firma zahájila obnovu zni ené a nevyhovující kanalizace v ulici
Zahradní a 4. íjna pokryla vozovku drobnou št rkovou drtí.
.
V obci je registrováno 12 len skautského oddílu, kte í jsou za azeni do
12. oddílu Dohoda. Podílí se spolu s SDH na zajiš ování r zných
spole enských akcí, nap . D tského dne. Jejich innost se projevuje
nejen v obci, ale zú ast ují se i skautingu na celostátní úrovni.
Každoro n p ipravují spole n s hasi i trnáctidenní stanový tábor u
Slezské Harty. Za tímto ú elem vyrobili nové podlážky pod hotové stany.
Letní tábor pak uskute nili spolu s mladými hasi i. O pr b hu tábo ení
nato ili nádherný dokument na DVD nosi i a p edali do archívu obce.
V zá í skautský 12. oddíl Dohoda v kulturním za ízení obce uskute nil
nábor d tí starších 6 let.
.
1. zá í došlo k náhlému uzav ení místního obchodu, ale již 13. zá í byl
obchod znovu zprovozn n paní Šime kovou.
.
Letos již pot etí u p íležitosti státního svátku 28. zá í, zajistil Obecní ú ad
spolu s Farním ú adem venkovní mši svatou u kapli ky na návsi,
spojenou s dožínkami a žehnáním úrody. Kn z podával p ítomným chléb
a s l. Letošní nep íze po así nedovolila pokra ovat zábavným
programem na sportovním h išti.
.
Za krásného podzimního po así Mate ská školka dne 9. íjna p ipravila
na svazích Dubinky podzimní Drakiádu. Ú ast d tí a rodi
p ed ila
o ekávání.
V íjnu 16. a 17. se v obci konaly komunální volby do obecního
zastupitelstva.
Obyvatelé volili ze ty kandidátek:
1. Vesnice vesnicí
2. Nezávislí 2010
3. Sdružení hasi i + SK OKD
4. Za tradi ní a Nové Sedlice
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Volební ú ast byla 73,96 %. Ú astnilo se 301 ze 407 oprávn ných
voli .
Volební výsledky:
1. Mgr. Kate ina Prchalová

131 hlas

2. Zuzana Rohovská

113

3. Ing. Renata Klemensová

111

4. Petr Holeš

111

5. Ing. Renata Peterková

111

6. MUDr. Tomáš Both

105

7. Lud k íž

92

8. Ludmila Prossová

80

9. Jaroslav Ignác

61

Ve ejná ustavující sch ze Obecního zastupitelstva spojená s volbou
nového starosty, místostarosty, p edsedy finan ní komise a p edsedy
kontrolní komise se konala 9. listopadu.
Starostkou obce byla zvolena
místostarostkou
p edsedkyní finan ní komise
p edsedou kontrolní komise

Zuzana Rohovská,
Mgr. Kate ina Prchalová
Ing. Renata Klemensová
Lud k íž

Je historickou zajímavostí, že poprvé od roku 1377 je starostkou obce
zvolena žena. Není známo z dochovaných archivních dokument , že by
n kdy v minulosti p edstavená obce byla žena.
Zpracoval Tomáš Sá ka, kroniká obce
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Zpráva o innosti, výchov a vzd lávání
v MŠ Nové Sedlice za rok 2009/10
D ležitým úkolem naší MŠ je, aby u itelka byla pr vodcem dít te na
cest za poznáním. Probouzet v d tech zájem a chu dívat se kolem
sebe, naslouchat a objevovat. U íme d ti uv domovat si podstatu
p átelství a jeho d ležitost. T šit se z hezkých a p íjemných zážitk a
kulturních krás i setkávání se s um ním. Dovídat se nové v ci, využívat
zkušenosti k u ení.
Velkou pozornost jsme v novali p íchozím d tem, pomáháme jim
za lenit se do kolektivu, pracujeme na vzájemném poznávání a
sbližování d tí tzv. „Adapta ním programu.“ Umož ujeme maminkám
s d tmi docházet na návšt vy do MŠ p ed pravidelnou docházkou.
Zú ast ovat se spole ných her v MŠ a na školní zahrad , zapojovat se
do akcí po ádaných MŠ.
V rámci pé e o t lesnou a duševní hygienu d tí využíváme co nejvíce
p írodu, blízký les, p ehradu, h išt , školní zahradu. Za azujeme v co
nejv tší mí e pobyt venku, relaxa ní aktivity, prodloužené pobyty v
p írod , organizujeme vzd lávací innosti venku – v praxi, cvi ení v
t locvi n ve Štítin , dopolední a odpolední cvi ení na školní zahrad .
D ti samostatn zvládaly základní pohybové dovednosti, prostorovou
orientaci, sebeobsluhu – oblékání, svlékání. Školní zahradu jsme hojn
využívali ke sportovním aktivitám a po ádali sportovní dopoledne a
odpoledne. D ti se u ily pohybovým dovednostem a schopnostem,
rozvíjely si fyzickou zdatnost, osvojovaly si poznatky o zdraví, lidském
t le. Nau ily se nové pohybové hry, zdokonalily se ve zdolávání
p ekážek, u ily se radosti z pohybu.
V zá í byl zahájen plavecký výcvik v Opavském bazénu. D ti se
seznamovaly s prost edím bazénu, trenéry, aktivn se podílely na výuce
plavání, hrách ve vod . P i prvních lekcích byla d ležitá psychická
podpora u itelky d tem. Doporu ujeme rodi m vhodnost a prosp šnost
plavání pro zdraví d tí.
V zim jsme navštívili zamrzlou p ehradu a vyzkoušeli si klouzání na
zamrzlé ploše, d lali jsme pokusy se sn hem, závodili na saních a
bobech, tvo ili jsme ze sn hu, krmili ptá ky.
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K d tem se snažíme p istupovat diferencovan se snahou respektovat
individualitu dít te. Prohlubujeme pé i o talentované d ti, zajiš ujeme
odbornou pé i pro d ti se specifickými poruchami chování, o d ti se
zdravotním postižením, odloženou školní docházkou - spolupracujeme
s PPP.
Respektujeme
d ti
jako
jednotlivce,
osobnosti,
kterým
p izp sobujeme výchovn vzd lávací proces, aby byl v optimální
mí e a p im en p izp soben v ku a stupni vývoje jednotlivého dít te.
Po ádali jsme spole né aktivity nejr zn jšího zam ení ve spolupráci s
rodi i, ostatními MŠ, OÚ Nové Sedlice, SDH, M stskou policií
Opava a ve ejností.
Mezi tradi ní akce pat ily:
Drakiáda
Divadelní p edstavení
O myšce, Za každým rohem jesky ka, Pinochio, Sk ítek Vítek, Psí
princezna
Výstava ovoce a zeleniny
Besídka pro rodi e – O pejskovi a ko i ce
Rozlou ení s p edškoláky – spole n s oslavou Dne d tí
Váno ní dílna plná radosti
Mikulášské nad lování
Váno ní ozdoba – sout ž MMO
Zpívání pod váno ním stromem (Nové Sedlice)
Váno ní koncert v kostele Komárov
Maškarní ples
Návšt va Ran e u Štivar – jízda na poníkovi
Výlet do Zoo v Ostrav
Koblížek
- návšt va studia d tí a rodi ve Lhot – výlet vlakem
Mé oblíbené místo v krajin
- celoro ní projekt ve spolupráci s OÚ Nové Sedlice
Op t jsme se zú astnili sout že Váno ní ozdoba po ádané MMO v
Opav . D ti i u itelky se radovaly z ocen ní a výsledku spole né práce.
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B hem celého školního roku m ly d ti možnost pracovat s r znými
materiály, tvo it r znými technikami, vytvá et individuální i spole ná díla,
spolupracovat s rodi i v rámci t chto projekt :
Stavíme m sto, vesnici – ve spolupráci s obcí
Sk ítek Podzimní ek
Rej strašidel
Perníkové království
Zdobíme strome ek
Pe eme váno ní cukroví
Váno ní ozdoby
Co p inesl Ježíšek
Zimní radovánky
Život na p ehrad v zim
Velikono ní tvo ení
Dáre ky pro maminku
Tvo ení z p írodnin - stavíme ZOO
(zdroj: Výro ní zpráva za rok 2009/2010, www.zskomarov.cz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kon í doba zbyte ného obcházení
ú ad , hodinová ekání i zdlouhavé
dojížd ní. Už si nikdo nemusí brát
dovolenou, aby si jel vy ídit výpis z
katastru nemovitostí do vzdáleného
m sta.
Je tady Czech POINT, nejpohodln jší zp sob, jak z jediného místa
komunikovat s ú ady a institucemi. Czech POINT neboli eský
Podací Ov ovací Informa ní Národní Terminál, je asistovaným
místem výkonu ve ejné správy, kde m že každý lov k zažádat o
výpis z ve ejných i neve ejných rejst ík , podat podání, zažádat o
datovou schránku, i provést autorizovanou konverzi na žádost.
Czech POINT vám ušet í as, nervy i peníze.
Využijte služby terminálu na obecním ú ad .
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K VÁNOC M
P átelé!
Doba adventního o ekávání na p íchod Mesiáše vrcholí slavením Vánoc. A
tak už za pár dn op t, spolu s celým civilizovaným sv tem, budeme slavit
skute nost, že se B h stal jedním z nás, že se stal lov kem. Proto si také
myslím, že je na ase znova si položit odv kou otázku: Kdo je to vlastn
lov k? lov k se stává lov kem po celý sv j život. Neexistuje dokon ený
obraz lov ka. Kdo je „opravdový lov k?“: Kain nebo Ábel, sv. Petr nebo
Jidáš, Hitler nebo Matka Tereza, Michael Jackson nebo Jan Pavel II?
D jiny nám neustále p inášejí nové p íklady t ch, kte í nádhern ukázali
celou pravdu o bytí lov kem, ale také p íklady t ch, o nichž je t žké íct:
„Byl to lov k!“ Nelze obsah a hodnotu slova lov k uzav ít do rodokmene,
místa a doby, ve které žije, do toho co jí a jak se obléká. lov k je n co víc!
Je to neopakovatelná a svobodná osoba, která by m la mít svá rozhodnutí
vždy zakotvená v Bohu.
lov k stvo il „Iliadu“, ale taktéž tiskne
pornografické plátky; dokázal postavit svou nohu na M síci, ale zárove
stvo il koncentráky a jaderné zbran . lov k je rozpolcený mezi „vlastnit“ a
„existovat“, mezi dobrem a zlem, mezi „chtít“ a „moct“. Toto rozpolcení
neustále ovliv uje lidskost každého lov ka. Tuto lidskost každý z nás
dennodenn dotvá í dle vlastního m ítka, podle svých vzor , sil, zralosti a
zodpov dnosti.
Aby náš život p inesl kýžené ovoce a naše životní rozhodnutí byla dobrá, je
t eba se správn orientovat a hledat pomoc. V ím, že lov k sám
nedokáže unést tíhu svých rozhodnutí. Chybí mu plné poznání a
dokonalost. A proto se B h stal lov kem, aby se lov k stal takový jako
On, to znamená, aby m l neomezený p ístup k možnostem a milostem
nutným pro správné utvárn ní svého života.
Moji Drazí! P eji vám všem, abyste všechny tyto možnosti, které jsou vám
na dosah, využili v t chto dnech k tomu, aby nejenom B h se ztotožnil
s vámi, ale aby se mu dostalo stejné odpov di na jeho nabídku: abychom
jsme se my ztotožnili s ním.
Váš P. ThLic. Mgr. Adam Małek, fará
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innost sportovního klubu OKD Nové Sedlice
Historie:
Tradice sportovních klání – házení koulí, diskem, ošt pem - se v Nových
Sedlicích traduje minimáln 15 let, kdy se pár nadšenc pro atletiku
za alo pravideln scházet na ned lní házení. V roce 2009 dostává tato
tradi ní aktivita právní registraci. V sou asné dob SK OKD pracuje
nejen na sportovní innosti, ale aktivn se zapojila i do politického d ní
v obci, kandidaturou vlastní nezávislé strany na posty zástupc obce
Nové Sedlice.
3. 6. 2009 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra R
p id leno I O 26556260
P edseda SK:
Pavel Han il
lenové PVV:
Roman Kaštovský
Jaroslav Ignác
Drahomír Mobius
Jaroslav K empek
Hospodá :
Milan Onderka
Kroniká :
B etislav Sv tlík
Založení:

Plán innosti:
- 20 závod v termínech od 5. - 10. m síce v roce, pe liv
registrovaných, p epo ítávaných na body, rozd lených do v kových
kategorií, které slouží zárove jako p íprava na záv re ný závod,
což je Moravská veteraniáda v Opav , s možností postupu do
krajských a republikových závod . P ípravné závody, konané
každou ned li, jsou otev ené pro ob any Nových Sedlic i zájemce o
tento druh sportu ze širokého okolí. Naši p íznivci a lenové jsou
nap íklad také z Opavy, Suchých Lazc , Štítiny.
Plán akcí:
- 20 otev ených ned lních závod
- vyvrcholení sezóny moravskou veteraniádou v Opav
- závody pro ženy a d ti
- organizace váno ního turnaje ve stolním tenisu
- aktivní podíl na sponzorování drakiády, mikulášské nadílky, zpívání
u váno ního stromu /dárky pro d ti k vánoc m/
- organizace závod pro širokou ve ejnost
Zpracoval Pavel Han il
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Zpráva o innosti SDH Nové Sedlice za rok 2010
Naše organizace, spole n s leny sportovního klubu OKD, uspo ádala
dne 16. ledna lyža ské závody, do kterých se p ihlásilo 38 d tí a 4
dosp lí. Tuto akci sponzorovali: SDH Nové Sedlice, SK OKD, OU Nové
Sedlice, Ková ství Gross, Autocentrum Stoniš, Kamenictví Kaštovský,
Mat j Kežlínek, OPTYS. Tímto všem d kujeme za finan ní a v cné
dary.
6. února jsme organizovali tradi ní Masopustní pr vod masek
s pochováním basy. 27. b ezna provád li naši lenové sb r železného
šrotu. Naše organizace se také podílela na zajiš ování spole enských
akcí, které se konaly v letních m sících (d tský den, posvícení).
O prázdninách pomáháme skaut m zajistit d tský tábor u p ehrady
Slezská Harta. 25. zá í SDH pomohlo místní MŠ uspo ádat pro d ti
drakiádu, na které jsme se podíleli také sponzorsky. 4. prosince jsme
spolupracovali také na organizaci Mikulášské nadílky.
Naši celoro ní
hromadou.

innost jsme završili 17. prosince Výro ní valnou

Mladí hasi i jsou rozd leni do t í družstev. Družstvo nejstarších d tí, pod
vedením paní Oliny Smolinkové, p ešlo od zá í do dorostu, jelikož
b hem roku 6 jeho len dovršilo v ku 15 let. Jako dorostenci se
zú astnili zatím jedné sout že a to Plamenu ve Zlatníkách.
Pan David Stoniš se v nuje tréninku druhého družstva, tzv. starších d tí,
které se zú astnili také sout že Plamen, tentokrát ale v Malých
Hošticích, kde m li sebou jako posilu t i nejmladší hasi e z družstva
paní Smolinkové.
Poslední v ad je p ípravné družstvo, které vede Iva Tichá. D ti se zde
seznamují s hasi ským ná adím a p ípravou hasi ských disciplín, aby se
mohly co nejd íve zapojit do sout ží požárního sportu.
V lét se n které d ti zú astnily tábora, který jsme už po n kolikáté
po ádali spole n se skauty. Váno ní as jsme zahájili spole nou akcí
se školkou a obecním ú adem - Mikulášskou nadílkou. Zú astnili jsme
se rozsvícení váno ního stromu a oh ostroje na Dolním nám stí
v Opav .
Zpracovali Hana Horáková, Václav Lacheta
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Zpráva o innosti zásahové jednotky SDH
lenové se v pr b hu celého roku zú ast ují školení odborného a
technického výcviku, které provád jí velitelé naší jednotky. Do t chto
inností je zahrnuta také údržba výstroje a výzbroje, údržba techniky.
Naše jednotka se pravideln zú ast uje okrskové sout že v požárním
sportu, která je také zahrnuta do odborné p ípravy dané ro ním plánem
v obvodu Hasi ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ÚO
v Opav . V kv tnu jsme vyjeli ke t em událostem. Jednalo se o zatopené
sklepy po dlouhotrvajících deštích.
Seznam len JSDH:
Pavel KLEMENS
Václav LACHETA
Marcel ŠTALMACH
Luboš LACHETA
Jan HORÁK
Stanislav DANAŠ
Jan KADULA
Vladimír LINDOVSKÝ
Miloš ONDERKA
Milan ONDERKA
Ivo ŠIME EK
Pavel SUCHÁNEK
Roman KAŠTOVSKÝ

velitel jednotky
zástupce velitele jednotky
velitel družstva
strojník
strojník
hasi idi
hasi
hasi
hasi idi
hasi
hasi
hasi
hasi

Zpracoval Václav Lacheta, starosta SDH

Zpráva o innosti základní organizace eského svazu v ela
V ela ství a chov v el je staré jako lidstvo samo. Chovem v el se lov k
zabýval od pradávna. V ely poskytovaly lidem sladidlo, vosk, medovinu,
ale hlavn si lidé jsou v domi nenahraditelné funkce v el v souvislosti
s opylováním hmyzosnubných rostlin. Naše základní organizace
eského svazu v ela sdružuje v ela e z obcí Mokré Lazce, Nové
Sedlice a Štítina a m la v roce 2010 celkem 12 ádných len .
V sou asné dob neregistrujeme v katastru dot ených obcí žádného
neorganizovaného v ela e. Organizovaní v ela i ke konci roku 2010
zazimovali 109 v elstev. Jeden náš p ítel v ela v letošním roce v ely
nem l a jeden o svá v elstva bohužel vinou špatného po así p išel.
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Za neme-li varroázou, po zkušenostech z minulých let jsme udrželi
po ty rozto v pat i ných mezích a na ja e jsme museli v elstva p elé it
nát rem plodu pouze u dvou v ela . Varroáza, zp sobená rozto em
Varroa destruktor, není nemoc v ely medonosné, ale je to parazit (klíšt )
žijící na v ele medonosné a likvidující v elí plod (larvy), z kterého se pak
líhnou v ely – mrzá ky. Tyto v ely pak nejsou schopny života. Líhnou se
bez k ídel nebo se zakrslým zade kem.
Na zp sob lé ení proti tomuto rozto i jsou vydány p ísné veterinární
sm rnice, které je nutno dodržovat. V ela , který nedodržuje
p edepsanou prevenci a lé ení v el, zpravidla o svá v elstva p ijde a
navíc ohrožuje další v elstva v okolí. U naší organizace se nadále
vyšet uje na další nemoc, a to v elí mor v bývalém ochranném pásmu
kolem obce Josefovice. Všechny vzorky z katastru obce Mokré Lazce
byly negativní.
Horší to bylo s mednými výnosy. Po así letos pro med p íznivé nebylo.
Když p išel as kv t epky olejné, nastalo studené a na srážky velmi
vydatné období. Takže jarní sn ška, která je pro nás st žejní, op t
nebyla. Bohužel, v tomto chladném období se v elstva snadno dostávala
do rojové nálady, což m lo negativní vliv na pozd jší sn šku.
Kvetení lípy pak nám v ela m dodalo trochu medu, ale i p esto celkové
medné výnosy byly v naší oblasti proti p edešlým rok m podpr m rné.
P esto naši místní v ela i byli schopni v omezené mí e zabezpe it
poptávku po medu a dodat tak kvalitní v elí produkt svým zákazník m
od vlastních v elstev.
Na záv r bychom cht li pod kovat všem v ela m za odvedenou práci a
všem, kte í jakýmkoliv zp sobem podpo ili v ela ství v Nových Sedlicích
a Štítin . Za podporu v ela ství d kujeme i zastupitel m ve všech t ech
obcích s p áním, aby nám dobré vztahy vydržely i do dalšího období.
ZO

SV Nové Sedlice:

p edseda:

Bronislav Krav ík, Zahradní 38, Štítina (Tel: 790372972)

jednatel:

Ing. Radim Slanina, Hlavní 261, Štítina (Tel: 602777191)

pokladník:

Zden k Onderka, Nová 129, N. Sedlice (Tel: 602562407)
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Pozvánka na akce do konce roku 2010
19. prosince - 13,00 h - Adventní setkání v kulturním za ízení obce
19. prosince - 16,30 h - Zpívání u váno ního stromku - zahrada MŠ
21. prosince - 16,00 h - Váno ní zpívání v kostele v Komárov
26. prosince - 15,00 h - Mše Svatá v kostele Nejsv t jšího srdce Pán
27. prosince - 13,00 h - Váno ní turnaj ve stolním tenise pro ženy
28. prosince - 13,00 h – Váno ní turnaj ve stolním tenise pro muže

Pozvánka na akce v roce 2011
15. ledna

4. všeobecn školní ples v Komárov

16. ledna

Den otev ených dve í obce - as bude up esn n

16. ledna

"OBEC V MINULOSTI A SOU ASNOSTI"
beseda s kroniká em obce v 15:00 hod.

29. ledna

Obecní ples

12. února

Maškarní ples

5. b ezna

Pochování basy

4. ervna

D tský den

Další akce budou pr b žn dopl ovány na
webových stránkách obce a plakáty vyv šovány na výv skách v obci.
Pokud máte zájem o zve ejn ní plakátu vaší akce na webu obce, zašlete
nám jej emailem nejlépe ve formátech JPG i PDF. Kontakty jsou
uvedeny na zadní stran tohoto zpravodaje.
Nabízíme Vám také možnost pronájmu sálu a kuchy ky pro po ádání
vaší akce v kulturním za ízení obce.
Cena za pronájem iní v sou asnosti 80,- K /hod.
Doporu ujeme si rezervovat termín v dostate ném p edstihu.
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PO AD SVÁTE NÍCH BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2010
V KOSTELE NEJSV T JSÍHO SRDCE PÁN V NOVÝCH
SEDLICÍCH:
Datum

Název slavnosti

Doba
konání

Ned le 19. 12. 2010

4. NED LE ADVENTNÍ

10.15

Sobota 25. 12. 2010

SLAVNOST

10.30

NAROZENÍ PÁN
Ned le 26. 12. 2010

SVÁTEK SV. RODINY

15.00

(obnova manželských slib )
Sobota 01. 01. 2011

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE

Ned le 02. 01. 2011

10.30

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁN

10.30

(žehnání vody, kadidla a k ídy)
Ned le 09. 01. 2011

SVÁTEK K TU PÁN

10.15

P ÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ENÍ:
22. 12. 2010 - 30 minut p ed každou bohoslužbou a pak:

DATUM

KOMÁROV

Sobota
18.12.

07.30 – 08.00

Ned le
19.12.

N. SEDLICE

S. LAZCE

RADU

17.30 – 18.00

11.00

07.00 - 07.30

14.00 – 17.00: zpov dní den v opavské konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie
Pond lí
20.12.

7.00 – 18.00*

15.30 - 16.30*

* zpovídá cizí zpov dník
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PO AD BOHOSLUŽEB:

DATUM
Ned le
19.12.
Pond lí
20.12.
Úterý
21.12.
St eda
22.12.
tvrtek
23.12.
Pátek
24.12.
Sobota
25.12.
Ned le
26.12.
St eda
29.12.
tvrtek
30.12.
Pátek
31.12.
Sobota
01.01.
Ned le
02.01.

KOMÁROV

N. SEDLICE

08.45 (1)

10.15 (1)

S. LAZCE

RADU
07.30 (1)

18.00 (2)
07.00

09.00 - NÁVŠT VA NEMOCNÝCH

18.00 (2)
07.00
22.00 (4)

15.00 (3)

08.45 (5)

10.30 (5)

08.45 (7)

15.00 (7)

20.30 (4)
07.30 (5)

10.30 (7)

07.30 (7)

18.00
07.00
15.30 (8)

14.00 (8)

08.45 (9)

10.30 (9)

08.45 (10)

10.30 (11)

15.00 (9)

07.30 (9)
07.30 (10)

VYSV TLIVKY:
(1) mše sv. z formulá e 4. ned le adventní, (2) mše sv. rorátní, (3) mše sv. vigilie Narození Pán ,
(4) mše sv. „P LNO NÍ“, (5) SLAVNOST NAROZENÍ PÁN – zasv cený svátek!, (7) SVÁTEK
SVATÉ RODINY - p i mši sv. se koná obnova manželských slib , (8) mše sv. na pod kování s
prosbou o Boží pomoc do nového roku, b hem které bude statistika a finan ní vyú tování za
uplynulý rok, (9) NOVÝ ROK, SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasv cený svátek!
10) mše sv. z formulá e 2. ned le po Narození Pán , (11) mše sv. z formulá e slavnosti ZJEVENÍ
PÁN .
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Purpura
Tiše a ochotn purpura na plotn voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život m ní se v dým.
Snad jenom v podkroví básnici bláhoví pro ni - slzy roní,
hrany ji odzvoní rampouchem k iš álovým.
Slunce se vyno í, hned však se k poho í skloní, rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotn purpura na plotn voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo, to tajemné kouzlo vánoc.

Jak jsi krásné nevi átko
Jak jsi krásné nevi átko,
prost ed bídy nebožátko,
p ed tebou padáme,
dary své skládáme.

A co my ti nuzní dáme,
darovati co nemáme,
my ti zadudáme,
písn zazpíváme.

Já ti nesu dv koži ky,
by zah áli tvé noži ky,
já zas trochu mlí ka,
by kvetla tvá lí ka.

Pastuškové mu dudají,
zvuky dud sa rozléhají,
slavn dudy dujú,
všeci prozp vujú.

Já ti nesu veselého,
beránka ze stáda svého,
s ním si m žeš hráti,
lib žertovati.

M j se dob e, Jezulátko,
p espanilé pacholátko!
S tebou se lou íme,
Bohu porou íme.
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OBECNÍ Ú AD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
I : 66144540

Ú ední doba:
Pond lí 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00
St eda 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00

STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON: +420 553 677 550
E-MAIL: zuzanarohovska@novesedlice.cz
Skype: zuzanarohan

SEKRETARIÁT
Olina Smolinková
TELEFON: +420 553 677 550
E-MAIL: obecniurad@novesedlice.cz

KRONIKÁ OBCE
Tomáš Sá ka
TELEFON: +420 606 942 168
E-MAIL: Sanka.T@seznam.cz

www.novesedlice.cz
Ilustrace: Johanka Miriam Štivarová - www.namaluju.cz
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