Vážení spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
stávající zastupitelstvo obce má za sebou první rok společné práce, který se
nesl především ve znamení seznamování a poznávání. Seznamování se s
občany, zastupiteli, sdruženími nejen v obci, ale také těch, kterých je naše
obec členem, dále s institucemi, úřady a jejich zástupci, firmami a podnikateli,
kteří se dosud podíleli na chodu obce či se mají zájem do něj v budoucnu
zapojit. Uskutečnilo se mnoho jednání a schůzek, na kterých bylo potřeba
zrekapitulovat dosavadní spolupráci, stanovit aktuální potřeby a domluvit
podmínky další spolupráce, případně její ukončení. Dále bylo zapotřebí
analyzovat hospodaření obce a hledat řešení k jeho optimalizaci. Všechny
tyto kroky a jednání byly časově velmi náročné a v podstatě nikdy nekončí.
Dovolte mi tedy ve zkratce zrekapitulovat, co se v Nových Sedlicích za
uplynulý rok událo:

Společenské a sportovní akce:
Mikulášská nadílka, Mikulášské házení OKD, Adventní setkání, Zpívání u
vánočního stromu, Turnaj ve stolním tenise Sedlice OKD Open, Den
otevřených dveří obce, besedy s kronikářem na téma „Historie a současnost
obce“, Tříkrálová sbírka, 12. Obecní ples, charitativní sbírka šatstva, Vodění
medvěda, Pochování basy, promítání DVD ze skautského tábora 2010, jarní a
podzimní úklid obce, Velikonoční dílna, výstava panenek, vystoupení dětí z
MŠ, petice za zachování Slezské nemocnice v Opavě, jarní a podzimní sběr
šrotu, papíru, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, Stavění májky,
soutěž MŠ o nejkrásnější velikonoční trávník, projekt „Senioři komunikují“ v
programu nadace Livie a Václava Klausových, čištění a revize komínů,
očkování psů a koček, očkování proti klíšťatům, Dětský den, projekt „Čtení
1
www.novesedlice.cz

pomáhá“, Posvícení, Skautský tábor, Dožínková mše u kapličky, Drakiáda,
beseda s kronikářem „Kamenné památníky a kříže“, sběr bioodpadu, Dětský
bazárek, fotbalová utkání SK Nové Sedlice, pravidelná středeční cvičení pro
ženy, cvičení ZUMBA a další…
Děkuji za spolupráci a za organizaci společenských a sportovních akcí všem
aktivním zastupitelům, sdružením, MŠ, kulturní komisi a dobrovolníkům z
naší obce.

Získané finance a majetek:
1) Dotace ve výši 497.700,- Kč z Programu rozvoje venkova na projekt
„Úprava ústředního topení a plynoinstalace objektu občanské vybavenosti v
Nových Sedlicích“.
Objekt je v současnosti vytápěn jedním okruhem, takže se vytápí celý
najednou. Nelze vytápět pouze mateřskou školu nebo pouze ostatní prostory,
které mají jiné provozní a časové nároky. Jsou zde instalovaná stará otopná
plechová tělesa, která jsou z důvodu zachování bezpečnosti dětí v MŠ zakryta
dřevěnými kryty. Tyto mají pouze velmi malé průduchy po stranách, teplo
proto neproudí do místností, ale zůstává pod kryty. Ty nelze demontovat,
protože radiátory mají ostré hrany a děti by se o ně mohly poranit. Není
možné topení nikterak regulovat, ventily, které jsou na radiátorech, není
možné přes kryty ve většině případů obsluhovat. Pokud se k některým
ventilům dostat dá, není s nimi možné z důvodu zastaralého technického
stavu manipulovat. Obec již oslovila několik firem s žádostí o výměnu ventilů
za nové termoventily, aby alespoň jimi bylo možné radiátory regulovat.
Většina oslovených firem tuto možnost odmítla s tím, že radiátory jsou již ve
velmi špatném technickém stavu a žádná z firem není schopná dát záruku na
funkčnost nově instalovaných ventilů. Většina firem doporučovala kompletní
výměnu otopných těles.
Záměrem obce je změnit systém vytápění rozčleněním na dva topné okruhy,
provést instalaci 2 ks plynových kotlů s odkouřením do nově realizovaných
komínových průduchů a dále realizovat nové rozvody topné vody. Celkové
odhadované náklady na projekt činí 671.600,-. Projekt bude realizován v
průběhu letních prázdnin v roce 2012. Žádost o dotaci byla úspěšná zejména
díky příslibu spolupráce na projektu ze strany těchto sdružení, organizací a
podnikatelů: MŠ Nové Sedlice, SDH, SK OKD, Junák – svaz skautů a skautek,
Matěj Kežlínek, Miriam Johanka Štivarová.
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2) Bezúplatný převod pozemku fotbalového hřiště (parcela č. 218/2 ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8889 m2) z majetku státu do
vlastnictví obce. Majetek obce byl tímto navýšen o částku 888.900,- Kč a obec
získala možnost s tímto pozemkem manipulovat a dále jej rozvíjet.
3) Grant ve výši 310.000,- Kč z programu Nadace VIA České spořitelny „
Místo, kde žijeme“ na projekt „ Areál soudržnosti“ v Nových Sedlicích, který
bude použit na vytvoření koncepce vzhledu a využití získaného pozemku
hřiště a částečnou realizaci naplánovaných kroků. Koncepce bude tvořena ve
spolupráci s občany, místními sdruženími, podnikateli a firmami (sponzory).
Náš projekt byl vybrán z 57 projektů z celé ČR, o to více nás tento úspěch těší.
První plánovací setkání s veřejností se uskuteční na začátku roku 2012. Bližší
informace naleznete na www.nadacevia.cz. Dále Vás budeme informovat
prostřednictvím letáků a webových stránek. Velice děkuji těmto lidem a
subjektům, kteří již projevili zájem o spolupráci a finanční spoluúčast a zvýšili
tak naše šance uspět v tak velké konkurenci právě s naším projektem: MŠ
Nové Sedlice, SDH, SK OKD, SK Nové Sedlice, Junák – svaz skautů a skautek,
Matěj Kežlínek, Autocentrum Stoniš, Elektro fa Pavelek, Stanislav Današ, Ing.
Břetislav Světlík, fa BCF Invest s.r.o. Velké díky patří také Mgr. Janě
Červenkové z o.s. Kyjovičtí rodáci, která nás seznámila s programem a
pomohla při zpracování žádosti. Garanty projektu jsou farář Adam Kryštof
Málek, místostarosta Kyjovic Zbyněk Petruška, režisér ČT Aleš Koudela,
pedagog Slezské university Jiří Siostrzonek, šéfredaktorka Opavského a
hlučínského deníku Zuzana Urbánková a sochař Kurt Gebauer. Jelikož se bude
jednat o rozsáhlý projekt, získaný grant vnímáme jako startovní investici na
zahájení společných aktivit a budeme velmi rádi, pokud se do tohoto projektu
zapojí co nejvíce občanů, firem, podnikatelů, sponzorů, a to jak při
plánovacím procesu, tak i finančně či prací.
Celkově se tedy podařilo získat majetek a finance ve výši cca 1.696.600,- Kč.

Úsporná opatření v hospodaření obce:




Vypovězení nevyužívané služby internetového připojení prostřednictvím
fy Telecom. Od roku 2005, kdy začala obec využívat internetové
připojení společnosti Ha-vel, do konce roku 2010 byly zbytečně
vypláceny měsíční splátky v celkové výši 13.000,- Kč.
Vypovězení smlouvy o poskytování internetového připojení s firmou Havel. Tato firma má na budově MŠ zdarma umístěn vysílač, přičemž za
připojení k internetu pro 4 počítače (školka, knihovna, obecní úřad)
účtovala obci od roku 2005 měsíčně 3.000,- Kč. V současnosti je v celé
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budově MŠ a OÚ v provozu WIFI připojení od společnosti O2 za mnohem
nižší náklady a jednáme se společností Laznet o umístění WIFI vysílače na
budovu MŠ zdarma výměnou za WIFI připojení k internetu zdarma pro
OÚ a budovu MŠ.
Úpravou nastavení termoregulátoru topení ve školce a na obecním
úřadě se dosáhlo úspor na spotřebě plynu, které byly vyúčtovány
přeplatkem ve výši cca 7.000,- (OÚ) a 15.000,- Kč (MŠ).
Ukončení zaměstnaneckého poměru na práce pro obecní úřad, které
jsou nyní řešeny dohodami o provedení práce nebo spoluprací s firmami
dle aktuálních potřeb obce.
Snížení bankovních poplatků zrušením zasílání bankovních výpisů a
zřízením internetového bankovnictví a platební karty.
Snížení plateb za pojištění majetku obce a rozšíření krytí škod.
Snížení nákladů na zimní údržbu a údržbu zeleně v obci.
Zvýšení odměny za třídění odpadů od společnosti EKOKOM.

Nákup majetku a služeb pro obec:
1) Vývěsky pro obecní úřad a obchod – stav stávajících vývěsek u obecního
úřadu je zcela nevyhovující, jsou zrezivělé, mají poškozené panty, rosí se a při
vyvěšování informací hrozí zranění. Nakoupili jsme tedy dvě nové vývěsky,
které jsou magnetické, popisovatelné, uzamykatelné a samootvírací. Byly
umístěny na budovu obecního úřadu. Stávající vitríny budou odstraněny.
Jedna menší vitrína byla umístěna na budovu prodejny s potravinami, kde se
dosud veškerá důležitá oznámení vylepovala na vchodové dveře.
2) Lavičky do autobusových zastávek na ulici Opavská.
3) Vybavení MŠ – pračka (je využívána také pro praní ubrusů v kulturním
zařízení), lehátka, antialergenní lůžkoviny, povlečení, prostěradla, 1 WC mísa
a 2 pisoáry.
4) Mobilní telefony pro potřeby obecního úřadu a mateřské školy pro
rychlejší a přímou komunikaci.
5) Nové webové stránky obce. Jelikož dosavadní verze obecních webových
stránek neodpovídala z hlediska designu ani funkčnosti našim potřebám a
požadavkům a jejich aktualizace byla příliš komplikovaná, zdlouhavá a
vzhledem k jiným alternativám na trhu také nákladná, převedli jsme je na
nový administrační systém spol. Galileo, prostřednictvím kterého se budeme
snažit vás rychle, přehledně a zajímavou formou informovat o dění v obci.
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Nyní jsou na webových stránkách základní informace, které budeme
průběžně rozšiřovat. Občanům, kteří zatím nemají přístup na internet, nemají
s ním zkušenosti a rádi by si jej zřídili, nabízíme poradenství na obecním
úřadě.
6) Trampolína na hřiště z výtěžku tomboly obecního plesu a hračky pro
dětský koutek - sponzorský dar manželů Lenky a Petra Pavelkových.
7) Bojler pro SK Nové Sedlice.
8) Křovinořez pro údržbu zeleně v obci.
9) Ozvučovací technika pro pořádání spol. akcí.

Opravy a údržba majetku obce:








Zahrada MŠ: oprava a nátěr oplocení, částečná oprava chodníků a
odstranění nebezpečných betonových obrub, oprava a nátěr vybavení
zahrady.
Oprava a nátěr obecních laviček, odpadkových košů, stojanů na kola,
vývěsek a plakátovacích ploch.
Oprava a nátěr střechy přístřešku vedle klubovny skautů.
Budova MŠ: oprava poškozené střechy, rekonstrukce WC, oprava
poškozeného stropu a omítek na WC.
Vyčištění ucpaných kanálů na ul. Opavská.
Zateplení výloh prodejny s potravinami.

Poděkování za práci pro obec ze strany občanů, sdružení a
podnikatelů








Vyčištění odvodňovacího kanálu podél obecního pozemku na Dubince
(Vilčovi, Schraiberovi, Onderkovi…).
Rekonstrukce a oprava chodníků (Grossovi, Křempkovi…).
Velké díky patří vám všem, kteří pečujete o chodníky a zeleň před svými
domy, ať již patří do majetku obce či nikoliv, protože není v silách obce
zajistit tuto údržbu v celém katastru obce.
Jarní a podzimní úklid hřiště, čištění potoka, úklid půdy školky, sběr
šrotu, papíru. Poděkování patří hasičům, skautům, fotbalistům, členům
OKD, zastupitelům, zaměstnankyním školky a dobrovolníkům z obce (viz.
fotogalerie obce na internetu).
Vánoční strom, oprava vývěsek, lavičky v zastávkách, zateplení obchodu,
odvoz bioodpadu a další - L. Číž, BCF Invest s.r.o.
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Besedy pro veřejnost – T. Sáňka, T. Prchala.
Oprava a vyčištění pomníku – Alois Kaštovský.

Sponzoři obce
BCF Invest s.r.o., Autocentrum Stoniš, Elektro fa Pavelek, Kovářství Gross,
Petr Holeš, Kinnertovi, Pavel Hančil, Optys s.r.o., Holubnik.com, Štivarovi,
Kamenictví Kaštovští, Kadulovi, Matěj Kežlínek…

Komunikace, informovanost, propagace:
Nový formát obecního zpravodaje s možností inzerce a vkládání příspěvků od
občanů a firem (redaktoři T. Prchala a T. Klemensová), PODZIMNÍ EKOLISTY,
nové webové stránky www.novesedlice.cz (administrace T. Prchala, korektury
T. Klemensová, texty T. Sáňka), profil obce na Facebooku, fotogalerie aktivit v
obci na http://novesedlice.rajce.idnes.cz/, ozvučovací technika pro pořádání
akcí, mobilní telefony, WIFI v obecních budovách, propagace aktivit obce v
Opavském a hlučínském deníku, Regionu Opavsko a na obecních úřadech
okolních obcí.
Zájemci o zasílání informací z obecního úřadu na email mohou zaslat
požadavek na email urad@novesedlice.cz.

Další aktivity









Zřízení kulturní komise ve složení: Tomáš Sáňka, Johanka Miriam
Štivarová, Tereza Klemensová, Tomáš Prchala, Olga Smolinková.
Zřízení přestupkové komise ve složení: Monika Zemánková, Kateřina
Prchalová, Jaroslav Ignác.
Zřízení stavební komise ve složení: Břetislav Světlík, Tomáš Onderka,
Luděk Číž.
Kulturní zařízení obce převedeno na nekuřácký provoz.
Členství ve Sdružení měst a obcí ČR www.smocr.cz , právní poradna pro
obce zdarma.
Zpracování jednacího řádu zastupitelstva obce.
Zpracování provozního řádu kotelny budovy MŠ.
Rozšíření možností pro třídění odpadů – nové kontejnery na plasty a
papír, příjem nefunkčních elektrozařízení, plastů a papíru v úředních
hodinách na obecním úřadě, kontejnery na bioodpad (budou umísťovány
průběžně na více míst v obci v období jarního a podzimního úklidu).
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Dlouhodobé plány

















Výměna oken na budově MŠ – podána žádost o dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Rekonstrukce knihovny – přestěhování do místnosti stávající šatny,
získání dotace na technické vybavení, napojení na výpůjční systém OKPB.
Zpracování nového územního plánu obce.
Zaměření chodníků a komunikací v obci, převedení do majetku obce.
Výměna veřejného osvětlení na nízkoenergetické.
Bezdrátový rozhlas – v rámci dotace na protipovodňová opatření.
Vytvoření komunitního centra v KZ obce (klub pro rodiče s dětmi,
teenagery, seniory, sportovce, skauty, zájmové kroužky…) - po
rekonstrukci topení.
Vítání občánků.
Strategický plán rozvoje obce.
Zapojení do sítě zdravých měst a obcí.
Zpracování projektu rekonstrukce školky – zateplení, rekonstrukce
střechy (pouze v případě získání dotací).
Oprava přístupových chodníků k autobusovým zastávkám.
Vyčištění potoka od náletových dřevin – realizace přislíbena ze strany
Lesů ČR v průběhu zimy 2011/12.
Vytvoření koncepce „Areálu soudržnosti“ v prostoru fotbalového hřiště.
Plánovací setkání s veřejností.

Účast zástupců obce na akcích v roce 2011
28.1.
8.2.
11.2.
16.2.
16.2.
21.2.
1.3.
8.3.
17.3.
18.3.
17.5.
31.5.
2.6.
3.6.
7.6.

Sněm Mikroregionu Matice Slezská, Háj ve Slezsku
Sněm Místní akční skupiny Opavsko, Hradec n/M
Valná hromada Euroregionu Silesia, Opava
Konference o znečišťování ovzduší lokálními topeništi, Ostrava
Setkání starostů s primátorem, Opavy
Sněm Sdružení měst a obcí ČR, Ostrava
Seminář pro žadatele o dotace Nadace OKD, Ostrava
Valná hromada sdružení I/11, Opava
Seminář budování místních partnerství MAS, Lhota, Háj ve Slezsku
Forum 50%, Opava
Školení krizového řízení HZS MS kraje, Ostrava
Setkání s hejtmanem MS kraje, Ostrava
Školení - právní minimum starosty, Ostrava
Sněm MMS, Ostrava
Obhajoba projektů MAS, Hradec n/M
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9.6.
23.6.
2.6.
13. 10.
3.11.

Školení – nakládání s obecním majetkem, Ostrava
Jednání předsednictva Sdružení I/11, Opava
Školení kronikářů, Ostrava
Exkurze MAS – projekty realizované z programu Leader, Kyjovské Slovácko
Konference Evropské příležitosti regionu, Opava

Absolvování e-learningového kurzu Vzdělaný zastupitel - Z. Rohovská, K.
Prchalová, R. Klemensová
Ráda bych vám všem poděkovala za vzájemnou vstřícnost, trpělivost,
pochopení a toleranci při řešení každodenních problémů a životních situací a
popřála vám příjemné prožití adventu, šťastné a veselé Vánoce a úspěšný
vstup do roku 2012.
Srdečně vás tímto zvu na poslední dvě obecní společenské akce v letošním
roce – Adventní zastavení s výstavou, vánoční dílnou a prodejem adventních
dekorací, které se uskuteční o víkendu 26.- 27. listopadu 2011 vždy od 14 -18
hod v kulturním zařízení obce, a dále na tradiční Zpívání u vánočního stromu
na zahradě MŠ ve čtvrtek 22. prosince 2011 v 16,30 hod.
Přeji Vám pevné zdraví, štěstí a lásku…
Zuzana Rohovská

Termíny akcí (předběžné)
So - Ne
So - Ne
Ne
Ne
Pá
St
Čt
Ne
Po
Po - Čt

26. -27.11.
26. -27.11.
27.11.
4.12.
16.12.
21.12.
22.12.
25.12.
26.12.
26. - 29.12.

Adventní zastavení, výstava "Na cestě do nebe"
Posezení se sponzory a členy SK OKD s tradiční zabíjačkou
Kostel - 10.15 hod - Žehnání adventních věnců
Mikulášské házení s dětmi - OKD
Vánoce ve škole – Vánoční trhy ZŠ Štítina
Vánoční koncert a jarmark ZŠ Komárov
Zpívání u vánočního stromu - 16,30
Kostel - 10.30 hod - Vánoční bohoslužba
Kostel - Vánoční koncert
Turnaj stolní tenis SK OKD Open 3. ročník
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Pá - Po
So - Ne
Ne
Ne
Čt – Pá
Ne
So
Ne
So
Čt
So
So
Pá
St
So
Po – Pá
Ne
Út
Čt - Pá
Ne
So
Ne
Út
Čt
Ne
Pá
Ne
So
Pá
So
Ne
So
Pá - Po
Čt
Pá
Pá
Pá
Ne
So

23.12. - 2.1.
31.12. -1.1.
1.1.
1.1.
5. - 6. 1.
8.1.
14.1.
15.1.
21.1.
26.1.
28.1.
28.1.
3.2.
22.2.
18.2.
5. - 11.3
1.4.
3.4.
5. - 6.4.
8.4.
15.4.
6.5.
8.5.
10.5.
13.5.
25.5.
27.5.
červen
2.6.
15.6.
16.6.
17.6.
23.6.
30.6. -2.9.
5.7.
6.7.
28.9.
28.9.
28.10.
17.11.

Vánoční prázdniny ZŠ Štítina, Komárov
Silvestrovské/Novoroční závody na sněhu
Den obnovy samostatného českého státu
Kostel - 10.30 hod - Novoroční bohoslužba
Konzultační pohotovost ZŠ Štítina (viz. webové stránky)
Kostel - 10.15 hod - Tříkrálová bohoslužba
Všeobecněškolní ples ZŠ Komárov
Maškarní ples pro děti MŠ Komárov, Nové Sedlice
Školní ples ZŠ Štítina
Zápis do 1. třídy – ZŠ Štítina
Maškarní ples MŠ a ŠD Štítina
Obecní ples
Pololetní prázdniny ZŠ Štítina
Popelec - Začátek postní doby
Pochování basy SDH
Jarní prázdniny ZŠ Štítina
Kostel 10.15 hod - Mše Květné neděle se zpěvem pašijí
Třídní schůzky ZŠ Štítina
Velikonoční prázdniny ZŠ Štítina
Kostel 10.30 hod - Velikonoční bohoslužba
Vítání jara – SVČ Štítina
Zahájení sezóny OKD Nové Sedlice
Den vítězství
Besídka MŠ Štítina
Den matek
Smažení vajec na hasičském hřišti – ZŠ Štítina
Svatodušní boží hod
Školní besídky 1. – 3. třídy – pro veřejnost – ZŠ Štítina
Dětský den – ZŠ Štítina
Námětové cvičení SDH
Posvícení a oslava 120. výročí založení SDH Nové Sedlice
Kostel 10.30 - Posvícenská bohoslužba
Uctění památky gen. Heliodora Píky – Štítina
Letní prázdniny ZŠ Štítina
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Kaple Nejsv. Trojice - 15.00 hod - Dožínková bohoslužba
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
Ceny jsou v Kč
384,- / osoba
120,- / 1 pes
150,2,- / 1 str. A4
3,- / oboustranně

Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování
Kopírování
Pronájem kulturní zařízení
- sál
- stůl
- židle
Pronájem hroby na 12 let
- urnový
- jednohrob
- dvojhrob
- hrobka

80,- / 1 hodina
10,- / 1 ks
5,- / 1 ks
432,720,1440,2440,-

Czech POINT
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

50,100,- / první strana
každá další 50,100,- / první strana
každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,-

Ověřování
- 1 strana A4
- 1 podpis

30,30,10
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/ první strana
/ první strana
/ první strana
/ první strana

OKÉNKO DO HISTORIE NOVÝCH SEDLIC
Rok 1848 v obci – rok zrušení roboty a poddanství
Po zrušení roboty se obyvatelé obce osvobodili zároveň i z poddanství a muži
se svobodně mohli rozhodnout o svém zaměstnání. Starší muži za velmi
skromný plat nádeničili v lese a na panských dvorech. Mladší pak opouštěli
vesnici a většinou odcházeli na Ostravsko, které se stavebně a průmyslově
rozvíjelo. Někteří zruční dělníci odcházeli za prací i do Polska, převážná
většina z nich byli zedníci.

Přeprava do zaměstnání a pracovní doba dělníků.
17. prosince 1855 byla postavena železniční trať Opava - Svinov a o půl páté
večer byl zahájen provoz se zastávkou Dvořisko - Štítina. Toho dne přijel do
Opavy první vlak z Vídně a byl tažen lokomotivami Neptun a Titan. Jízdní řád
obsahoval pouze dva páry vlaků. Jízdné bylo pro tehdejší obyvatele vzhledem
k jejich mzdě značně vysoké. Proto muži chodili do práce do Ostravy pěšky.
Jak takový odchod vypadal, dokazuje dochovaný zápis kronikáře Josefa
Klaudy. Manželky připravily do rance mužům obživu na celý týden a ti se
v neděli po odpoledním obědě vydali z vesnice na cestu do Ostravy. Ženy je
doprovázely buď do Hrabyně, nebo až do Velké Polomi. Po skončení
pracovního týdne se v sobotu kolem půlnoci vraceli zpět do své obce. Po celý
týden ženy zastávaly veškerou práci jak v domácnosti, tak i na polích
a zahradách.
Pracovní doba v roce 1890 byla od 5.00 hodin ráno do 19.00 hodin večer.
Zedník měl v tomto období denní mzdu 1 zlatý a 10 krejcarů. Nemocenská
nebo úrazové pojištění v té době neexistovalo. Teprve až po roce 1895, kdy
dělníci v Ostravě manifestačně vystoupili za kratší pracovní dobu, byla tato
doba upravena od 6.00 hodiny ranní do 18.00 hodiny večerní, přičemž plat
zůstal stejný.
Z velkého počtu zedníků byl prvním horníkem v obci Jan Kaštovský, později
pak přibyli další, a to: Cyril Vacula, Jan Kaštovský, Josef Patrman, Valentin
Patrman, František Vacula, Klement Žídek, Cyril Čech, Ferdinand Onderka,
Antonín Šimeček. Havířské směny byly desetihodinové za 3,15 K – 3,35 K.
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Do práce započaly jezdit první dělnické vlaky, a tak někteří dělníci začali
využívat vlakového spojení do Ostravy. Vlaky jezdily pouze v pondělí brzy
ráno a v sobotu večer. V ostatní dny dělnické vlaky ještě nejezdily. Přesto
někteří dělníci začali jezdit do Ostravy i na vlastních kolech. První kolo vlastnil
v roce 1894 Karel Stuchlík. V roce 1903 se eviduje v obci první motocykl,
rovněž u Karla Stuchlíka, a za 28 let, 4. února 1931, zakoupil Josef Kadula
menší autobus a vozil „handlířky“ na trhy do Ostravy a Opavy. Za přepravu
vybíral jízdné.
A tak vývoj jak v přepravě dělníků, tak i v neomezené pracovní činnosti šel
rychle kupředu.
V krátkosti jsem Vám přiblížil dřívější život na vesnici po zrušení poddanství
koncem 19. století.
(Použitá literatura: OA Opava, kronika: Josefa Klauda)

Tomáš Sáňka, kronikář obce

MŠ NOVÉ SEDLICE – zahájení školního roku 2011-2012
V letošním školním roce máme v mateřské škole plně využitou kapacitu – 28
dětí. Nově jsme přivítali 9 kamarádů, do první třídy odešlo 5 dětí. Naše
mateřská škola je pro rodiče atraktivní především svou polohou – jsme
vesnická MŠ, která nabízí vycházky do přírody, pozorování života domácích
zvířat, např. koní, ovcí, koz, ale také života u vody. Rozvíjíme pohybové
aktivity dětí na rozlehlé školní zahradě i na místním hřišti, kde je velkou
atrakcí trampolína. Nedílnou součástí života v naší školce jsou akce pro děti
pořádané ve spolupráci s rodiči, obecním úřadem, skauty či hasiči. Letos se
děti mohou těšit na drakiádu, jízdu na poníkovi, sportování v tělocvičně,
vánoční tvoření, kroužek angličtinky, velikonoční zpívání a mnoho dalších
akcí. Pro zájemce bude nově probíhat výuka plavání v aquaparku Kravaře.
Těšíme se, co nám nový školní rok přinese a co se nám s dětmi podaří. Držte
nám palce.
Jana Nováková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-11
SETKÁVÁNÍ S PŘÍRODOU
Naše MŠ se nachází v krásném prostředí blízko polí, lesa a přehrady.
Prodloužené pobyty dětí v přírodě jsou stále oblíbenější. Hrajeme si na
průzkumníky, objevitele, překonáváme překážky, nasloucháme tichu lesa,
zpěvu ptáků, objevujeme krásy přírody.













VYCHÁZKA DO LESA – SBĚR PŘÍRODNIN
POZNÁVÁME OKOLÍ MŠ – PŘEKÁŽKY V PŘÍRODĚ
LISTY NAŠICH STROMŮ- SBĚR
POZNÁVÁME VODNÍ PTACTVO
SNĚHULÁČEK BUBÁČEK – TVOŘENÍ ZE SNĚHU
ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA – KRMENÍ
POMÁHÁME PŘÍRODĚ – VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY
MRAZÍK ČARUJE – POKUSY SE SNĚHEM, LEDEM
PŘICHÁZÍ JARO – VYCHÁZKA NA LOUKU
NÁVŠTĚVA KOZÍ FARMY
JARO V LESE
NÁVŠTĚVA PEJSKŮ V MŠ

SVĚT POHÁDEK
Svět pohádek, ve kterém vždy vše dobře dopadne, je to, co nás baví. Nechybí
v něm legrace, písničky, loutky, maňásci. Zkrátka divadlo je náš kamarád.





O POPELCE
TŘI VLASY DĚDA VŠEVĚDA
O PŘÍLIŠ ŠTĚDRÉ ČARODĚJNICI
PTÁK OHNIVÁK

AKCE PRO VEŘEJNOST A RODIČE
Odpoledne nebo volné dny s rodiči, prarodiči, kamarády, veřejností – OÚ
NOVÉ SEDLICE, SDH, SKAUTY - jsou prostě prima.
Společné prožitky, to je něco!


DRAKIÁDA
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MIKULÁŠ
VYRÁBÍME KERAMICKÉ OZDOBY NA JARMARK
VÁNOČNÍ JARMARK
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM
NADÍLKA POD STROMEČKEM – DÁREK OÚ
MAŠKARNÍ PLES
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ A OBCE
VELIKONOCE V OBCI- VÝSTAVA, VYSTOUPENÍ
DEN S PIRÁTY – DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI
BESÍDKA, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – ABECEDA

SPOLEČNÉ AKCE SE
ZŠ KOMÁROV, MŠ KOMÁROV, MŠ PODVIHOV






ODEMYKÁM 1. TŘÍDU
BESEDA S AUTOREM KNIHY „O MARKÉTCE“ JIŘÍM PĚLUCHOU
FOTOGRAFIE AFRIKY – VÝSTAVA, SBÍRKA
BESEDA O ŽIVOTĚ V AFRICE
VÝLET DO DINOPARKU – SPOLEČNĚ S 1. TŘÍDOU ZŠ

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH



SNĚHULÁČCI – VÁNOČNÍ OZDOBA - OPAVA
VELIKONOČNÍ TRUHLÍK - CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ

OSTATNÍ AKCE













VÝROBA OVOCNÉHO KOKTEJLU
HRADY Z PÍSKU
PANÁČEK LISTÁČEK
VÁNOČNÍ OZDOBY
PEČEME CUKROVÍ, PERNÍČKY, PALAČINKY S OVOCEM
VŮNĚ BYLINEK - OCHUTNÁVÁNÍ ČAJŮ
ZÁVODY NA BOBECH
VYRÁBÍME MASKY
SPORTOVÁNÍ NA HŘIŠTI A ZAHRADĚ
ŠIPKOVANÁ
NOČNÍ HRA
KONCERT - MINORITSKÝ KLÁŠTER
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V tomto školním roce byla provedena rekonstrukce WC, opraven svod
a částečně vymalována umývárna po předešlém poškození vodou.
Byly zakoupeny židličky, lehátka, prostěradla, povlečení, pračka, knihovnička
a kuchyňka pro děti.
Kapacita MŠ byla navýšena na 28 dětí.
Na školní zahradě byly odstraněny betony kolem chodníku, byla provedena
výměna poškozených dlaždic a byl natřen zahradní nábytek a plot kolem
zahrady MŠ.
Byly opraveny obě zahradní branky.
Zapsala: Jana Popková

SK OKD NOVÉ SEDLICE - SEZONA 2011
Celý průběh sezony 2011 probíhal v klasickém pojetí naší činnosti. Proběhlo
20 závodů, z nichž byl vypočítán výsledek dle bodových tabulek z pěti
nejúspěšnějších výsledků. V letošním roce 2011 byl nejlepší Matěj Kaštovský,
který získal největší počet bodů (viz. Tabulka výsledků), mladý talentovaný
žák atletické školy v Opavě na Englišově ulici.
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Výsledky veteránů letošního roku 2011 byly o poznání lepší než
v předcházejících sezonách.
Vrcholem sezony 2011 byla Moravskoslezská veteraniáda konaná 4. 9. 2011
v Opavě. Náš klub SK OKD Nové Sedlice zde získal osm prvních a tři druhá
místa v různých věkových kategoriích.
Do konce roku proběhne ještě několik dalších sportovních a zábavných akcí
v rámci obce (viz kalendář akcí 2011).
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Zpracoval: Pavel Hančil

SKAUTSKÁ OBEC - ODDÍL DOHODA
Skautský oddíl DOHODA působí v obcích Nové Sedlice, Štítina a Podvihov.
V lednu bylo v oddíle registrováno 36 dětí, dospělí jsou registrováni mezi tzv.
Old skauty v Háji ve Slezsku, se kterým tvoří středisko již řadu let.
Loňské léto bylo předáno vedení oddílu do rukou mladší generace, jež
v oddíle vyrůstala. Kapitánem oddílu byl jmenován Petr Dědic. Jako jeho
zástupci byli jmenováni Silvie Pavelková a Jan Střílka. Spolu s dalšími
17
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vedoucími se podílejí na přípravě a chodu družinových schůzek, jednodenních
a víkendových výprav, skautských akcí a tábora.
Kromě pravidelných družinových schůzek a oddílových akcí se v lednu náš
oddíl podílel na přípravě a provozu Maškarního bálu MŠ Štítina, v březnu
uskutečnil promítání táborového filmu „Piráti z Harty 2010“, v dubnu
pomáhal při úklidu obce Nové Sedlice a v červnu připravil program pro děti
na jejich svátek, Den dětí. Následně si oddíl a jeho členové sami opravili stany
pro letní tábor.
Letní tábor se již po páté uskutečnil na březích Slezské Harty v blízkosti
vesnice Roudno v termínu od 30.7. - 13. 8. 2011. Tábora se zúčastnilo 33 dětí,
jako stálý dohled bylo přítomno 12 dospělých. Letošní námět celotáborové
hry byl inspirován filmem „Harry Potter“, kde hlavní podíl na tvorbě
programu měl Radim Vyležík, Tereza Klemensová a Tereza Střílková. Program
byl velice propracovaný, i přes nepřízeň počasí vznikla shoda na názoru, že
proběhl jeden z nejúspěšnějších táborů. Současně k tomu přispěla i účast 10
skautů z Anglie, kteří se vraceli z JAMBOREE - z mezinárodního setkáni skatů
a skautek konaného ve Švédsku. Hlavní vedoucí tábora byl překvapen, jak
šikovné jsou naše děti a jak se je aktivně snaží začlenit do činnosti
a komunikovat s nimi. Současně i vedlejší tábořiště mělo zahraniční účast
z Litvy, lze tedy hovořit o česko-anglicko-litevském setkání. Na táboře proběhl
první ročník soutěže „O nejlepší táborovou buchtu“, kde porota z řad
vedoucích a dětí vybírala celkem z 28 upečených „cake’s“ (v překladu
„buchet“, jak vyšlo v Opavsko – Hlučínském regionu) dovezených rodinnými
příslušníky na návštěvní den. Vítězkou se stala paní Šárka Ignácová.
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V této době se oddíl připravuje na celostátní a mezinárodní setkání vodních
skautů NAVIGAMUS, které se v roce 2012 uskuteční v Plzni. Kmotrem této
akce za náš oddíl je Petr Ondráček.
Snahou našeho oddílu je především předávat zkušenosti dětem a rozvíjet
jejich samostatné schopnosti, současně se snažíme být prospěšnými v rozvoji
našich obcí.
Zpracoval: Petr Dědic

SK NOVÉ SEDLICE

WWW.SKNOVESEDLICE.NETUJE.CZ

Nejúspěšnější rok v historii
Fotbalisté Sportovního klubu Nové Sedlice mají za sebou, měřeno z pohledu
výsledkového, velmi vydařený rok, dokonce nejúspěšnější ve své
jedenáctileté historii.
V červenci 2011 oslavil klub deset let svého trvání vyrovnáním svého
nejlepšího umístění v okresní soutěži mužů III. třídy. Konečné 5. místo bylo
obhájením stejné pozice z minulé sezony, získaný počet 40 bodů byl ale jasně
nejvyšším sedlickým počinem ve III. třídě. Na této bilanci se střelecky nejvíce
podílel Jiří Mitura, autor dvanácti branek. Šest gólů měli na kontě David
Střílka a Jan Kadula, pětkrát skórovali Vladan Novák, Martin Komenda
a Tomáš Havlíček.
Letošní podzimní část nového soutěžního ročníku 2011/2012 pak přinesla
další zlepšení. Po polovině soutěže jsou Nové Sedlice, vedeni trenérem
Jaroslav Vránou, na výborném 2. místě se ziskem 24 bodů a skóre 26:15. Na
vedoucí celek Vávrovic ztrácejí Sedličtí pouhých pět bodů. Střeleckým lídrem
týmu se na podzim stal hrající asistent trenéra Vladan Novák, který se trefil
devětkrát. Pět gólů zaznamenal Martin Komenda, čtyřikrát byli úspěšní Jiří
Mitura a Tomáš Havlíček. Další střelci: dva góly – Patrik Rychtar, jeden gól –
Radim Mrůzek a Jan Kadula.
Nejvytíženějším hráčem mužstva byl brankář Marcel Matějček, který
nastoupil ve všech 13 podzimních utkáních, a nechyběl na hřišti ani jedinou
minutu. Rovněž 13 startů zaznamenali Lukáš Graf, Lukáš Onderka a Jan
Kadula, 12 zápasů sehráli Vladan Novák, Jan Řehulka, Martin Komenda,
Radim Mrůzek a David Rychtar. Další pořadí: 11 utkání – Tomáš Havlíček
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a Patrik Rychtar, 9 utkání – Tomáš Šimeček, 8 utkání – Jiří Mitura, Arnošt
Gross, Marek Těžký a Jan Hoza, 2 utkání – Jakub Olšan a Adam Novák. Vedle
těchto hráčů a již zmíněného trenéra Jaroslava Vrány se na chodu oddílu
výraznou měrou podílí především předseda klubu Hubert Večerek a vedoucí
mužstva Petr Holeš.
Fotbalisté SK Nové Sedlice

Nahoře zleva: Petr Holeš (vedoucí mužstva), Vladan Novák (hrající asistent trenéra), Tomáš Havlíček
(kapitán), Lukáš Graf, Jan Kadula, Jiří Mitura, Jan Hoza, Marek Těžký, Martin Komenda, Jaroslav Vrána
(trenér), Arnošt Gross. Dole zleva: Patrik Rychtar, Marcel Matějček, Radim Mrůzek, David Rychtar, Tomáš
Šimeček, Lukáš Onderka, Jan Řehulka. Na snímku scházejí předseda Hubert Večerek, Jakub Olšan a Adam
Novák.

Zpracoval: Vladan Novák

HASIČI NOVÝCH SEDLIC OPĚT AKTIVNÍ
Místní sbor dobrovolných hasičů má za sebou opět velmi pestrý rok, a to jak
v aktivitách sportovních, tak i společenských a pracovních.
Společenské aktivity zahájili hasiči tradičním masopustem a pochováním basy
(5. 3. 2011).
Měsíc nato (9. 4. 2011) hasiči již sváželi železný sběr a pomáhali v rámci
jarního úklidu obce.
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Během tohoto pracovního víkendu také vyvstala myšlenka založit po 50
letech hasičské družstvo žen. Myšlenka se stala realitou a na okrskové soutěži
v Palhanci (22. 5. 2011) se za Nové Sedlice účastnila družstva dvě - muži
a ženy. Ženy získaly 1. místo.

Následovaly pak další soutěže:








12. 6. 2011: pohárová soutěž Bohuslavice na 2B (muži: čas 30,6)
7. 8. 2011: liga ve Štítině
14. 8. 2011: liga v Borové, muži na 3B, čas 35 s, místo 14. z celkem 22
družstev
28. 8. 2011: liga Štěpánkovice, muži 2B, čas 27,5 s, místo 9. z 22 družstev
4. 9. 2011: Těškovice liga, muži a ženy
11. 9. 2011: Uhlířov liga, muži a ženy
18. 9. 2011: Malé Hoštice, muži a ženy

Zlepšení výsledků bylo jednak důsledkem pravidelných tréninků, jednak také
tím, že od 1. 8. 2011 bylo družstvo vybaveno novým sportovním nářadím
(hadice, rozdělovač, savice, proudnice).
Během soutěží se původní sestavy družstev začaly doplňovat o mladší hasiče
z řad dorostu, kteří mají v příštím roce ambice na založení svého vlastního
závodního družstva A.
Kromě soutěží se hasiči, jak již bylo zmíněno, věnovali také společenským
aktivitám:
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4. 6. 2011 připravili překvapení pro všechny děti v obci. Hasiči
v pirátských kostýmech přinesli plnou truhlici čokoládových zlaťáků před
užaslý dav dětí, které slavily Den dětí na hřišti.
Od 24. 6. do 26. 6. 2011 se tři sportovní družstva (dorost, muži a ženy)
zúčastnila sportovního soustředění v obci Pasohlávky na jižní Moravě.
Trénink proběhl na hřišti místních hasičů v Pasohlávkách.
2. 7. 2011 se konalo posvícení v Nových Sedlicích. Hasiči připravili
v rámci odpoledního programu simulaci zásahu a následně ukázky útoku
družstva žen a dětí. Odpolední program byl zakončen lyžařskými závody
a vystoupením mažoretek.
8. 10. 2011 se konalo oficiální ukončení hasičské sportovní sezóny
spojené s grilováním a promítání fotografií z akcí roku 2011.
23. 10. 2011 proběhlo ukončení pracovní sezóny účastí na úklidu obce
Nové Sedlice.

Mladí hasiči mají tři družstva.
Nejstarší družstvo dorostu (ve složení: Michaela Sáňková, Barbora
Klemensová, Marta Hlavicová, Anna Světlíková, Matěj Kaštovský, Jakub
Klemens, Ondřej Onderka) se letošního roku zúčastnilo pod vedením Olgy
Smolinkové pouze jarního kola Plamene, protože členové družstva začali již
trénovat a soutěžit za družstvo žen a družstvo mužů. V dubnu všichni
pomáhali na jarní brigádě a také s přípravou jarní výstavy. V červnu jsme
relaxovali, ale i trénovali na třídenním pobytu na Pasohlávkách, a v srpnu nás
čekal letní tábor na Slezské Hartě.
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Družstvo starších pod vedením Davida Stoniše tvoří tito členové: Terezie
Rohovská, Jakub Stoniš, Jakub Both, Jakub Seidl, Lukáš Bena, David Kokoř,
Adéla Seidlová, Jan Smolka a Marek Smolinka. Družstvo, doplněné o členy
mladší (Kateřina Ignácová, Lucie Horáková, Tomáš Both, Jana Hlavicová
a Nikol Današová), se zúčastnilo Plamene v Raduni, kde se umístilo na
8. místě. Družstvo mladších žáků vede Hana Horáková s pomocí Davida
Stoniše a Davida Prosse.

Letos, stejně jako v loňském roce, jsme vytvořili přípravku, která se pod
vedením Ivy Tiché -Glabazňové zúčastnila 7. května Festivalu přípravek.
V současné době je přípravka tvořena Julií Pavelkovou, Štěpánem Bothem,
Nelou Današovou, Adamem Horákem, Sebastienem Štivarem, Nathanem
Štivarem, Veronikou Janoškovou, a to pod vedením Lenky Pavelkové a Silvie
Pavelkové. Formou her se pilně připravují na další ročník Festivalu přípravek.
Stále také probíhá nábor mladých hasičů, které vždy rádi přivítáme mezi
sebou.
Zpracováno vedoucími družstev SDH

NOVOSEDLIČÁCI NA MOŘI
Většina našich občanů asi ani netuší, že v naší obci žije pár lidí, kteří mají
krásného koníčka - sport posilující tělo i duši, a to jachting. Jsou to Tomáš
a Milan Onderkovi a Gabka Majlenderová.
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Jelikož tento sport provozujeme již delší dobu na rekreační úrovni, padlo mezi
námi rozhodnutí porovnat své umění a odvahu s ostatními jachtaři v ČR.
Zúčastnili jsme se proto mistrovství ČR neprofesionálních posádek
v námořním jachtingu v chorvatském Šibeniku, které se zde konalo
od 17. 9. 2011 do 24. 9. 2011.
Naši posádku doplnila ještě Hanka Zajícová z Ostravy. Pak už nás čekalo jen
balení výstroje, odjezd do Chorvatska a start našeho prvního „ostrého“
závodu.
Z důvodu zajištění stejných podmínek pro všechny soutěžící se závodilo na
identických lodích typu Salona 37, což je 11 metrů dlouhá kajutová námořní
plachetnice, a tak o výsledku rozhodoval jen um posádek.
I když jsme začali opatrně a postupně, nervozita nás pomalu začala opouštět
a my jsme se etapu po etapě stále zlepšovali. Nezalekli jsme se ani silné
bouře, kdy bylo dokonce několik lodí nuceno vzdát se a vrátit se do přístavu.
Při noční etapě, kdy se nešlo spoléhat jen na moderní přístroje, se nám zase
vyplatila znalost navigace podle mapy a kompasu.
A tak jsme byli na konci závodu k překvapení ostatních ostřílených posádek,
a koneckonců i k překvapení našemu, vyhodnoceni na krásném 5. místě
z celkového počtu 36 lodí.
V příštím roce pomýšlíme na obhájení, popřípadě vylepšení této pozice
s využitím letošních zkušeností. Bude to ale ještě těžká a trnitá cesta.
Děkujeme všem, kteří jste nám věřili a drželi palce.
Milan a Tomáš Onderkovi

ŠERM – KLÁRA A ONDŘEJ LASÁKOVI

WWW.SERM.OPAVA.CZ

Po skvělé loňské sezóně završené ziskem titulů vicemistrů republiky ČR
(červen 2011) vstoupili úspěšně i do letošní sezóny naši šermíři Klára a Ondřej
Lasákovi, závodící za družstvo Slezan Opava ve sportovním šermu fleretem.
Dobrou přípravu na novou sezónu potvrdil Ondřej již koncem srpna
vítězstvím v přeboru ČOS v Bystřici pod Pernštejnem ve své kategorii
mladších žáků. V září se hned v prvním závodě mistrovství republiky ve
Šternberku blýskl 1. místem v kategorii mladších žáků a tamtéž 1. místem
v kategorii starších žáků. Dále navázal v říjnu 1. místem na turnaji v Brně, kde
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byla velice silná mezinárodní účast,
a na stejných závodech ještě přidal
bronzovou medaili v kategorii
starších žáků.
Účastí na mezinárodní soutěži ve
slovenském Šamoríně si Ondřej
porovnal své kvality především se
skvělými maďarskými šermíři, kde
nakonec až ve finále podlehl velice
těsným výsledkem nejlepšímu
z nich. Stříbrnou medailí byl ale
velice potěšen i vzhledem k tomu,
že ji získal jako mladší žák
v kategorii starších žáků.
Klára se obula do sezóny
vítězstvím ve starších žačkách
v září na turnaji Zd. Mynaříka a následně na to také navázala 1. místem na
závodech seriálu mistrovství republiky konaných v říjnu v Brně. Na své domácí
půdě v Opavě pak začátkem listopadu potvrdila formu 3. místem ve své
kategorii starších žaček a pustila se
do soubojů i ve věkově vyšší
kategorii kadetek. Tam bronzovou
medailí potvrdila současné úspěchy
opavského šermu.
Klára,
stejně
jako
Ondřej,
šermovala na mezinárodním turnaji
ve slovenském Šamoríně. Na tomto
turnaji ji v sérii soubojů zastavila až
úřadující mistryně Rakouska a naše
novosedlická sportovkyně si svým
bodovaným
šestým
místem
připsala
cenné
body
do
pohárového žebříčku.
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POZDRAV Z OTEVŘENÝCH KOSTELNÍCH DVEŘÍ
Přátelé! Dovolte, abych jako každým rokem v době, kdy se celý křesťanský
svět připravuje na oslavu Vánoc a vstup do nového roku, abych Vás všechny
prostřednictvím tohoto časopisu pozdravil a popřál Vám i Vašim blízkým vše
dobré.
Dovolte mi také, abych možná některým z Vás připomněl, že i u nás je kostel
a že se v něm jako křesťané pravidelně scházíme. Tato má připomínka je
záměrná. Před nedávnem měl totiž jeden můj známý, kněz dobře
obeznámený s naší farností, překvapivý zážitek. Účastnil se jedné rodinné
oslavy a během rozhovoru s jejími účastníky se k němu hlásila jistá dáma.
Když se jí zeptal, odkud je a zdali navštěvuje kostel, sdělila mu k jeho
a následně i k mému úžasu, že bydlí v obci, která je součástí naší farnosti, že
tam kostel sice je, ale že je stále zavřený a snad kromě pohřbů a posvícení se
v něm nic nekoná. Tento názor mě doopravdy velmi překvapil, protože tam
už tolik let sloužím každý týden nedělní bohoslužbu! Kéž se nám všem,
a zvlášť těm pokřtěným, tento příběh stane jakýmsi podnětem k zamyšlení.
Jsem si vědom, že Vaše myšlenky se mohou ubírat různými směry, přesto
bych chtěl podotknout, že cesta k Betlému je v našich podmínkách prakticky
totožná s cestou do kostela. Dokonce samotný název Betlém můžeme
přeložit jako „domov chleba“. Kostel je místem, kde se láme chléb, kde se
Božím chlebem sytíme a kde jej uctíváme.
Konec roku bývá také obdobím bilancování. Pro mnohé z nás rok 2011 nebyl
vůbec jednoduchý. Příroda nás sice letos docela šetřila a asi nikdo z nás
nehladoví ani nežízní jako miliony lidí třeba v Africe nebo Asii, ale dobře si
uvědomujeme, že také u nás se děje řada nedobrého. Pořád jsme například
bombardováni děsivými zprávami o zhoršující se ekonomické situaci, a to
v nás vyvolává vnitřní nejistotu. Prakticky nejsme schopni předvídat, jak to
v budoucnu dopadne s Evropou, s naší vlastí, s našimi rodinami a s námi
samotnými. Budu mít zítra práci, jídlo, elektřinu, topení, prostředky na
živobytí a na jakýkoliv rozvoj? To jsou otázky, které čím dál častěji trápí
mnohé z nás. S plným vědomím této situace chci o to víc na sklonku tohoto
roku projevit svou vděčnost za všechnu spolupráci a zapojení se do života
farnosti. Děkuji za všechno jak dětem, tak i mládeži, dospělým a také
nemocným a starším lidem. Děkuji věřícím a všem lidem dobré vůle. Každý
projev Vaší přízně, ať už materiální, duchovní, pastorační nebo organizační
nás přibližuje ke zdroji veškeré jistoty, jenž existuje ve vesmíru, a kterým je
jeho Tvůrce.
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Rád bych se s Vámi podělil ještě o jiný zážitek. Když loni poprvé napadl sníh
a naše krásné Slezsko se obléklo do bílého roucha, jsem jednoho dne jel do
Ostravy a na střeše auta jsem vezl asi 20 cm čerstvého bílého sněhu.
V Ostravě tou dobou však už po sněhu nebylo ani památky. Přijel jsem ke
katedrále, kam zrovna přišly malé děti s paní učitelkou. Jakmile děti spatřily
sníh, přiběhly a žadonily, jestli si ho mohou vzít. Za chvíli byla střecha prázdná
všude tam, kam jen dosáhly ručičky šťastných dětí. Připadal jsem si, jako bych
přijel z jiného světa. Přátelé! Za několik dní opět prožijeme příchod někoho,
kdo k nám přichází jakoby z jiného světa. Přijde nám o tom nejen vyprávět
hezké příběhy, ale přijde nám tento svůj Boží svět otevřít a darovat. Ti malí
sněhuláčci kolem mého auta brzy roztáli – avšak to, co přinesl Pán Ježíš,
zůstane mezi námi napořád! Svatý otec Benedikt XVI. řekl: „Bůh se stal
maličkým, abychom ho mohli pochopit, přijmout a milovat.“ U našich dveří
stojí Boží dítě! A my v těchto svátečních dnech, jak mi někdo z Vás před
nedávnem řekl: „Si toho tak mnoho přejeme, a tak málo jako lidé můžeme“.
Malý Ježíšek, Boží Syn, tak hodně může, ale v chudobě jesliček má tak málo
přání. Možná jen to jedno, abychom si ho všimli, abychom ho mohli pochopit,
přijmout a milovat, a to nejen o Vánocích, ale po celý rok.

Někdo mi také nedávno řekl, že pro něj jsou Vánoce tehdy, když se jeho
domem konečně line jedinečná vůně čerstvě upečené vánočky a právě
uvařené sváteční kávy. Upřímně říkám, že z čistě lidského hlediska i mne
taková perspektiva láká, oslovuje, povzbuzuje a myslím na ni během
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adventního shonu, kterému se ani farář nevyhne. A tak Vám přeji, abyste si
i Vy v klidu užili takové sváteční vůně, přivodili si sváteční pohodu, a třeba
i popřemýšleli nad mým pozdravem a vůbec nad životem. Tak tedy, přátelé,
přeji Vám pokojný čas adventního očekávání, požehnané Vánoce a vstup do
nového roku plný naděje.
Váš P. Adam Małek, komárovský farář

28
www.novesedlice.cz

29
www.novesedlice.cz

VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY
Svátky klidu, svátky pohody, svátky rodiny… Zvláštní a kouzelné chvíle…
Jaká je historie svátků, na které se každý rok těšíme?
Slovo Vánoce odvozujeme z německého Weihnachten – světit noc, více nocí.
Vánoce jsou součástí křesťanského liturgického roku a patří, vedle Velikonoc
a Letnic, mezi tři nejvýznamnější svátky. Avšak Vánoce jsou v kalendáři, na
rozdíl od dalších dvou svátků, pevně dané.
Křesťanským Vánocům předcházely pohanské oslavy zimního slunovratu,
například Saturnálie ve starověkém Římě nebo germánské a keltské slavnosti.
Křesťanská tradice oslavuje Vánoce jako narození Ježíše Krista. O datu
narození Ježíše se spekuluje. Podle evangelisty Matouše se narodil před smrtí
krále Heroda, tj. 4 roky před naším letopočtem. Podle astronomického jevu –
zjevení betlémské hvězdy – to bylo roku 7 př. n. l. Ukřižován byl Ježíš mezi
roky 29 – 33 našeho letopočtu.
Ježíš se pravděpodobně narodil v betlémském chlévě, neboť v té době jeho
rodiče Josef a Marie šli do Betléma na sčítání lidu.
Ježíš se narodil dle starozákonního proroctví Michaela, který předpovídal
příchod Spasitele, Mesiáše. Proto dodnes na kříži nacházíme nápis INRI, tj.
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský).
Příprava na vánoční svátky je předznamenána dobou adventní.
Slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Jedná se o období půstu,
nepostí se pouze o sobotách a nedělích.
Oslavuje se příchod neboli narození Ježíše a jeho druhý příchod, tzv. Zjevení
Páně. Původně se advent slavil 4 – 6 nedělí, 6 nedělí dnes dodržuje církev
pravoslavná. V západním křesťanství zkrátil adventní dobu na 4 týdny papež
Řehoř Veliký v 7. století n. l.
Adventní barva je fialová, pouze 3. neděle má barvu růžovou. Symbolem
adventu je adventní věnec, jehož zelené větve měly význam už
v předkřesťanské době – znamenaly symbol života v kontrastu k dlouhé zimě.
Údajně první adventní věnec vytvořil německý protestant Johann Wichern
pro chudé děti v Hamburku. Od 20. let 20. století se adventní věnec dostal
i do katolických domácností. Nejčastěji má čtyři svíčky, které se každou neděli
postupně zapalují. Může mít i pět svíček, přičemž ta pátá se zapaluje na
Štědrý den.
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V době adventu se konají mariánské ranní mše, tzv. roráty (podle slov „Rorate
coeli desuper“ - Rosu dejte, nebesa, shůry). České roráty jsou na světě
ojedinělé, oblibě se těšily už za Karla IV., vrcholu oblíbenosti dosáhly
v 16. století.
V adventním čase si připomínáme také svátky významných svatých
a ochránců.
30. 11. Svatý Ondřej
Byl to apoštol, bratr svatého Petra. Za svou víru byl ukřižován, a to na kříži ve
tvaru písmene X. Proto se tento typ kříže nazývá svatoondřejský a je
atributem tohoto světce.
4. 12. Svatá Barbora
Tato světice a mučednice byla vzývána při morových epidemiích. Podle
legendy přešla díky svým služebníkům na křesťanskou víru a před hněvem
svého pohanského otce se skryla ve skále – proto je také patronkou horníků.
Do skály utekla z vězení ve věži – věž je atributem této světice. Přesto ji otec
zabil, údajně ji sťal vlastním mečem.
Barbora je také ochránkyní dělostřelců, matematiků, architektů a dalšími
jejími symboly jsou kříž, paví pero, kalich a hostie.
Na svátek Barbory se trhají větvičky třešně nebo višně, a pokud do Vánoc
rozkvetou, symbolizují Ježíšův příchod, zimní slunovrat, pro svobodné dívky
i sňatek.
6. 12. Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš byl biskup, který žil na přelomu 3. a 4. století. Byl štědrý
k potřebným, a proto dnes naděluje dárky. Ve východní církvi patří
k nejuctívanějším světcům, je patronem Ruska, odkud se v 10. století jeho
kult rozšířil dál do Evropy.
Jeho atributy jsou tři zlaté koule na knize, které symbolizují záchranu tří dcer
zchudlého šlechtice před nevěstincem.
13. 12. Svatá Lucie
Je uctívána zejména ve Švédsku a Norsku a je patronkou slepých.
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24. 12. Štědrý den
Z historického hlediska znamenal Štědrý den konec adventu a poslední
přípravy na další svátky. První historicky doložené zvyky Štědrého dne máme
díky učiteli pražské univerzity Janu z Holešova (14. století).
Domácnosti byly zdobeny přírodními materiály, podával se postní oběd,
například hubník nebo kuba. Od 13. století se začínají zpívat koledy, jež zavedl
svatý František z Assisi.
Vánoční stromečky mají funkci ochranitelskou. Původně byly zavěšovány nad
stolem špicí dolů. Tradice dnešního vánočního stromku k nám přišla
z Německa. První zmínky o stromečku ozdobeném svícemi pocházejí
z brémské kroniky z roku 1570. Stromek se nejdříve ujal v cechovních
a řemeslných domácnostech, v soukromých domech pak od poloviny
17. století. Některými věřícími byl odsuzován kvůli pohanským kořenům –
například jako symbol germánského boha Wotana a keltského kultu Slunce
věčnosti.
U nás první doložený stromeček zdobil zámek ředitele Stavovského divadla
Jana Karla Liebecha v Libni, od 40. let 19. století se ujal v bohatých
měšťanských rodinách, a to živý, zdobený pečivem, perníky, ovocem,
mandlemi a rozinkami. Asi od roku 1860 se zdobil lojovými svíčkami. Na
venkov pronikla tradice zdobení vánočního stromečku ve 20. století. V roce
1999 byl poslán jako vánoční strom do Vatikánu smrk z Beskyd.
Ke Štědrému dni patří také vánoční mše – vigilie. Nejslavnější českou vánoční
mši složil Jakub Jan Ryba – začíná slovy „Hej, mistře…“ a vypráví o pastýřích,
kteří se dověděli o příchodu Spasitele.
Zvony, které zvoní na Štědrý den, symbolizují, že se probouzejí mrtví. Rozezní
se zvony ztracených obcí, otevírá se země s poklady. Zvoneček na stromku
varuje před snadným nabytím majetku, ale také oznamuje rozdávání dárků.
Štědrovečerní hostina se dle tradice skládala z 9 chodů (případně 10 – 12
podle krajových zvyklostí):




ryby byly do 18. století drahé, dělaly se hlavně na sladko. Smažený kapr
byl oblíbený v Rakousku, k nám se dostal díky Magdaleně Dobromile
Rettigové
omáčka z mandlí, rozinek, perníku, povidel a ořechů. Podávala se
s šiškami a knedlíkem
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bramborový salát je oblíbený v celé Evropě, k nám se dostal
pravděpodobně z Ruska.
další pokrmy: kuba, muzika, žáby, raci, mušle, hlemýždi, chřest, oplatky
s medem.
od 16. století pekli pekaři vánočku, která symbolizovala zdraví a úrodu –
proto se podávala i domácím zvířatům.

Dárky u nás nosí Ježíšek, ve Francii Papa Noëll, ve Španělsku Tři králové,
v Rusku Děda Mráz, ve Švédsku Slaměný kozel atd.
První jesličky neboli betlém se objevily v Itálii roku 1223, když František
z Assisi zobrazil svatou rodinu ve figurální podobě. U nás se nachází největší
mechanický betlém v Jindřichově Hradci. (Byl dokonce zapsán do Guinessovy
knihy rekordů.)
Po Štědrém dnu následují další svátky:





25. 12.
26. 12.
6. 1.
13. 1.

Boží hod
Svatý Štěpán
Tři králové
Křest Páně
Zpracovala Monika Krajčovičová

BEZPLATNÁ ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE
Ježdění na ponym
Bližší informace u Štivarů na Ranči Setkání (733 16 16 26).
Budeme se těšit.

CENY INZERCE PRO FIRMY A PODNIKATELE
Formát A5:

500,- Kč v černobílé verzi (včetně okrajů)

½ stránky A5: 250,- Kč
¼ stránky A5:

125,- Kč

Obec není plátcem DPH. Řádková inzerce pro občany zdarma, stejně tak
oznámení, gratulace, kulturní akce apod. Zveřejněny budou pouze příspěvky,
jejichž nezávadnost schválí vydavatel.

33
www.novesedlice.cz

NĚCO MÁLO PRO DĚTI
Vybarvi podle čísel
1 = zelená
4 = žlutá
5 = bílá
6 = hnědá
7 = modrá
8 = červená
9 = oranžová
10 = růžová
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Najdi 10 rozdílů
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540

Úřední doba
Pondělí 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00
Středa 8.00 - 12.30 13.30 - 17.00
STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON: +420 553 677 550, +420 602 700 566
E-MAIL: starostka@novesedlice.cz
Skype: zuzanarohan

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON: +420 553 677 550, +420 602 700 568
E-MAIL: urad@novesedlice.cz

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON: +420 606 942 168
E-MAIL: Sanka.T@seznam.cz
Grafické zpracování:

Tomáš Prchala

Jazyková korektura a dětské stránky: Tereza Klemensová
Tisk:

Jaroslav Ignác, Optys s.r.o

Tento zpravodaj byl vydán pro vnitřní potřebu obce Nové Sedlice a je
neprodejný.
Datum vydání: 25. listopadu 2011
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