zima 2012
Vážení spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
letošní rok pomalu končí a my si konečně začínáme užívat
dnů volna a vánočních svátků, na které jsme se všichni těšili.
Bezpochyby si alespoň těch pár dní odpočinku a relaxace se
svými bližními a přáteli zasloužíme.
Letošní rok byl opravdu úspěšný a bohatý na události, ale také velmi náročný
na čas a energii mnoha z Vás a Vašich rodin. Společnými silami jsme letos
v obci zrealizovali spoustu akcí a projektů, na jejichž průběh a výsledky
můžeme být právem hrdi.
Skvělou zprávou pro mne je, že počet pozitivních a aktivních lidí, kteří se
zapojují nebo sami vytvářejí dění v obci, přibývá. Vznikají nové nápady,
aktivity, příležitosti a nová přátelství.
Děkuji členům všech sdružení v obci za vynikající reprezentaci naší obce nejen
v regionu, ale také na celorepublikové úrovni, a za spolupráci s obecním
úřadem. Děkuji Vám všem, kteří jste se zapojili do projektu Areál soudržnosti
a pomohli vybudovat dětem krásné hřiště, které jsme si už před volbami
všichni velmi přáli. Děkuji všem, kteří jste pomáhali při vyklízení a uklízení
budovy školky a přispěli tak k jejímu ekonomičtějšímu vytápění a krásnějšímu
interiéru. A v neposlední řadě děkuji za trpělivost i Vašim rodinám, které si
vás zvláště o sobotních brigádách a přípravě všech společenských akcí příliš
neužili.
Přeji vám všem krásné vánoční svátky plné rodinné pohody, lásky a štěstí a
úspěšný vstup do roku 2013…
Zuzana Rohovská, starostka
1
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Krátce z obecního úřadu
-

-

-

-

-

-

MUDr. Tomáš Both a Ing. Renata Peterková rezignovali v květnu a
červnu na svůj mandát zastupitelů obce. Novými zastupiteli se stali Ing.
Iveta Prossová a Pavel Vilč. Mgr. Pavel Hulva a Petr Ondráček, kteří byli
dle výsledku voleb v pořadí, svůj mandát nepřijali.
Zvyšuje se počet stížností na volně pobíhající psi v obci a znečišťování
veřejného prostranství jejich exkrementy. Prosím všechny spoluobčany,
aby při svých procházkách v obci měli své pejsky na vodítku, likvidovali
po svých psech exkrementy a snažili se v maximální míře zabezpečit svůj
majetek tak, aby se předešlo jejich útěku. Také Vás prosím, abyste
v případě, že zaregistrujete na ulici pejska, který utekl svému majiteli,
kontaktovali obecní úřad. Děkuji Vám za vzájemnou ohleduplnost a
toleranci.
Trampolína z hřiště bude doplněna o bezpečnostní prvky a předána
k využívání mateřské škole.
Od 1. 1. 2013 vstupují v platnost nové vyhlášky o odpadech, které jsou
k nahlédnutí na webu obce a na obecním úřadě.
V lednu 2013 se v rámci zasedání zastupitelstva obce uskuteční setkání
se zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace I/11, na kterém nám
přiblíží aktuální situaci s výstavbou této komunikace. Jste srdečně zváni.
Od 9. prosince 2012 byly změněny jízdní řády autobusů, věnujte těmto
změnám prosím pozornost. Jednou z nich je, že školní autobus nebude
ráno zajíždět přímo před školu ve Štítině, ale bude zastavovat na
zastávce Štítina, Pivovar. Děti si budou docházet do školy po chodníku
zezadu bez nutnosti překonávat hlavní komunikaci.
V roce 2013 bychom rádi formou komunitního plánování s občany
zpracovali strategický plán rozvoje obce. Věřím, že se zúčastníte.
Dále se v nadcházejícím roce zaměříme na zpracování územního plánu,
rekonstrukci ulic Horní a K Lesu, převod chodníků do majetku obce.
Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci na protipovodňová opatření obce,
jejíž součástí je také bezdrátový rozhlas v celé obci. Tento projekt
budeme realizovat na jaře 2013.
V srpnu 2012 byl za 94 000 Kč opraven chodník mezi semafory na
křižovatce ulic Opavská a Hlavní. Na jaře 2013 je ze strany Správy a
údržby silnic přislíbena také oprava krajnice komunikace od křižovatky
směrem na Štítinu, a to tak, aby nájezdy na chodníky odpovídaly
normám.
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Byly provedeny revize mostů v obci. Jejich výsledky budou zapracovány
do strategického plánování investic.
Zastupitelé obce odsouhlasili finanční dar farnosti Komárov na výrobu
varhan do kostela v Nových Sedlicích ve výši 20 000 Kč. Prvních 10 000
Kč bude vyplaceno v prosinci 2012, zbylých 10 000 Kč bylo zahrnuto do
rozpočtu na rok 2013.
V letošním roce uzavřela obec dohodu s panem Janem Světlíkem, který
zajišťuje údržbové a úklidové práce v obci (nejedná se o veřejnou
službu).
V místní prodejně potravin jsme vyměnili staré osvětlení za nové –
kvalitnější a ekonomičtější.
Pan Drahomír Möbius zdarma opravil střechu obecní budovy – skladu
vedle prodejny s potravinami.
Byly vyvezeny žumpy u všech budov ve vlastnictví obce.
Byly odstraněny poškozené a nefunkční odvodňovací kanálky před
hřbitovem a nahrazeny dlažbou.
Pan Luděk Číž zdarma opravil poškozený betonový povrch na lávce pro
pěší a zpevnil uvolněné dlaždice na chodníku od kapličky k hřišti.
Od září se v kulturním zařízení koná každé úterý večer kurz jógy.
Bylo zakoupeno nové hasičské auto zn. Ford Tranzit v hodnotě 250 000
Kč pro potřeby zásahové jednotky obce a SDH Nové Sedlice, za finanční
podpory Davida Stoniše
Od příštího roku bude obnoven sběr použitého papíru do modrých
plastových pytlů, které jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Prosím,
abyste do pytlů vkládali papírové odpadky, které není možné svázat do
balíčku. Starý papír do sběru budeme i nadále sbírat v úředních hodinách
na obecním úřadě, v mateřské škole a dále 2x ročně při úklidu obce.
Termíny svozu popelnic v roce 2013 budou k dispozici na obecním
úřadě, na vývěskách a na webu obce.
V sobotu 15. prosince 2012 kolem 5.30 hod neznámý pachatel podřezal
vánoční stromek na zahradě mateřské školy. Tímto svým
odsouzeníhodným činem způsobil škodu na elektrickém vedení ke
školce, přerušení dodávky internetu fy Laznet a problémy
v elektroinstalaci v budově školky. Případ je vyšetřován policií ČR. Prosím
občany, kteří mají informace, které by mohly vést k identifikaci
pachatele, aby kontaktovali obecní úřad nebo policii ČR.
Vánoční stromek obci a dětem ve školce věnoval pan Luděk Číž a ve
spolupráci s hasiči a dobrovolníky z obce jej upevnili. Pan Zdeněk
3
www.novesedlice.cz

Onderka nainstaloval světla, která obci v loňském roce věnovali Lenka a
Petr Pavelkovi.
-

Děkuji paní Janě Popkové, Luďku Čížovi, Tomáši Onderkovi, Zdeňku
Onderkovi, Luboši Lachetovi a Ivoši Šimečkovi za to, že věnovali sobotní
dopoledne nápravě způsobených škod.
V průběh letních prázdnin byl realizován projekt „Rekonstrukce
ústředního topení v budově mateřské školy a kulturního zařízení obce“,
na který se podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu prostřednictvím MAS Opavsko (497 700 Kč) a
z Moravskoslezského kraje (142 800 Kč). Byly provedeny nové rozvody,
instalovány nové kondenzační kotle a radiátory s termohlavicemi.
V rámci rekonstrukce obec investovala do kompletní výměny osvětlení
v budově (125 697 Kč), výmalby a nátěrů (114 356 Kč) a nových
podlahových krytin ve školce (78 248 Kč). Děkujeme za pomoc všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali při vyklízení a následném úklidu,
Františku Grossovi za výrobu držáku na projektor, Pavlu Holešovi za
stolařské práce, Luďku Čížovi za stavební dozor, učitelkám ze školky za
organizaci úklidových prací a zkrátka každému, kdo jakkoliv pomohl.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AREÁLU SOUDRŽNOSTI
První prosincové odpoledne jsme se sešli na
fotbalovém hřišti, abychom zde po roce
komunitní spolupráce a sobotních brigád
slavnostně otevřeli náš Areál soudržnosti, který vznikl poblíž místní hospůdky
na bývalém zanedbaném a nevyužitém veřejném prostranství. Na základě
architektonického návrhu, který zpracoval místní rodák Břetislav Světlík, jsme
vytvořili prostor pro dětské hřiště, pískoviště a altánek s ohništěm. Projekt byl
podpořen grantem ve výši 310 000 Kč v rámci programu „Místo, kde žijeme“
realizovaném Nadací VIA s podporou generálního partnera Nadace České
spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS s.r.o.
Dále byl spolufinancován obcí a mnoha sponzory z řad místních občanů a
podnikatelů, jejichž seznam a bližší informace jsou dostupné na webu obce.
4
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Nositelem projektu byla obec Nové Sedlice, která formou komunitního
plánování do projektu přizvala aktivní občany, občanská sdružení,
podnikatele a významné osobnosti Opavska, z nichž se slavnostního
ceremoniálu společně s poskytovateli grantu zúčastnili např. místostarosta
obce Kyjovice Zbyněk Petruška a sochař Kurt Gebauer.

Slavnostní odpoledne pokračovalo společným zpíváním u vánočního stromu
na zahradě mateřské školy a bylo zakončeno historicky prvním ohňostrojem
v Nových Sedlicích, který pro obec připravili majitelé místních firem
Autocentrum Stoniš a BCF Invest – David Stoniš a Luděk Číž.
Projekt Areál soudržnosti bude pokračovat i nadále úpravou dalších míst
v prostoru u fotbalového hřiště. Na jaře příštího roku chceme společně
postavit kolbiště pro místní atletické sdružení OKD a základnu pro tréninky
dobrovolných hasičů, kteří se v roce 2013 ucházejí o pořadatelství jedné ze
soutěží hasičské ligy. Výsledky naší práce budeme prezentovat na konci ledna
v Praze před hodnotící komisí Nadace VIA, která z pěti realizovaných projektů
z celé ČR vybere vítěze, který získá další finanční odměnu. V současné době
zpracováváme o průběhu a financování projektu obsáhlou zprávu, která bude
v lednu k nahlédnutí na obecním úřadě, v knihovně a na webu obce.
Děkujeme každému, kdo se zúčastnil, a na jaře se těšíme opět na viděnou 
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Události roku 2012 na fotografiích

Klakotání 5. 4. 2012

Vítání občánků 13. května 2012
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Stavění máje 28. 4. 2012

Dětský den 3. 6. 2012
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Oslavy 120. let založení SDH a Posvícení

Požehnání úrody u kapličky Nejsvětější Trojice – 28. září 2012
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Slavnostní otevření Areálu soudržnosti

KNIHOVNA SLAVÍ 120. LET OD SVÉHO VZNIKU
V tomto roce proběhla v knihovně (tak jako ve zbytku budovy MŠ)
rekonstrukce, přičemž byla místnost i nově vymalována. Ale to není vše. Díky
grantu se podařilo pro knihovnu získat nové vybavení (tři počítače, tiskárna,
scanner) a také část softwarového vybavení Clavius REKS pro výpůjční
protokol, který bude v knihovně brzy instalován.
Nově jsme také rozšířili spolupráci s opavskou knihovnou o meziknihovní
službu. Knihy si jednoduše objednáte v naší knihovně a v nejbližší době (až
budou knihy z Opavy doručeny) si je budete moci u nás v knihovně
vyzvednout.
Na základě dotazníků, které knihovna rozdávala, chceme rozšířit seznam knih,
které patří do tzv. literárního kánonu pro studenty. Postupně chceme
knihovnu o tyto tituly obohatit. Pokud máte i vy doma takové tituly (české i
zahraniční autory) a měli byste je zájem knihovně darovat, budeme rádi.
Knihy ale bohužel nevykupujeme.
9
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V rámci 120. výročí založení knihovny letos proběhlo autorské čtení
spisovatelky dětských knih Evy Tvrdé. V příštím roce také čeká na děti dne 21.
1. 2013 akce Pohádkové kreslení s ilustrátorem dětských knížek p. Adolfem
Dudkem a také 1. ročník Noci s Andersenem, který proběhne 5. 4. 2013.
Knihovna je otevřena každé úterý od 15.00 do 18.00 hodin. Za registraci do
knihovny se platí poplatek 10 Kč.

Poplatky za psy a odpady na rok 2013:
Poplatek
Odpady
Psi

Kč
400,- /osoba
120,- / za prvního psa
150,- /za každého dalšího

Splatnost
31.5.2013
31.5.2013
31.5.2013

Možnosti úhrady:
 složenkou
 osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí tel.
dohody
 bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s.:
1842723349/0800
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20130 a číslo popisné domu, ve kterém je plátce přihlášen k trvalému
pobytu. Nově platí poplatky také cizinci přihlášení k pobytu v obci.
V souvislosti se změnou zákona o odpadech byly obecním zastupitelstvem
schváleny nové obecně závazné vyhlášky, které jsou účinné od 1. 1. 2013 a
jsou k nahlédnutí na webu obce, případně na obecním úřadě.
V případě nejasností kontaktujte obecní úřad na tel. 553 677 550,
mobil 602 700 568.

Děkujeme Vám za včasnou úhradu.
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
Ceny jsou v Kč
400,- / 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,-
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/ první strana
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OKÉNKO DO HISTORIE - ZAPOMENUTÉ SPOLKY V OBCI
Spolek „Havlíček“
Dne 24. srpna 1905 požádal zřizující výbor v naší obci ve složení Valentin
Dener (obchodník), Josef Lacheta (stavební mistr) a Richard Dener (posluchač
školy hornické) Zemskou vládu v Opavě, aby zřídila v obci Nové Sedlice
pobočku „Ústředního všeodborového spolku československého pro Slezsko,
se sídlem v Opavě“ s názvem HAVLÍČEK. Zároveň předložili vypracované
Stanovy. Odbočka Havlíček byla podle § 3 a §11 stanovy spolku schválena
Zemskou vládou dne 5. dubna 1904.
Spolek v obci zabezpečoval jeden z prvních sociálních programů. Zároveň plnil
i kulturní poslání, neboť vlastnil knihovnu a poskytoval zápůjčky knih členům i
občanům. Do uvedeného spolku mohl vstoupit každý občan, který vyhověl §6
„Ústředního spolku“ a byl přijat řádnou valnou hromadou.
Platil se členský příspěvek, z něhož odbočka poskytovala podporu lidem v
nemoci a pozůstalým v případech úmrtí. Zároveň zajišťovala i právní ochranu
členů. Smírčí soud odbočky rozhodoval o vzniklých sporech. Naléhavou
finanční podporu mohl schválit ihned předseda spolu s jednatelem a
pokladníkem. Vedení spolku tvořil předseda, jednatel, pokladník a tři členové
výboru. Valná hromada se konala jedenkrát za rok, a to v březnu. Odbočka se
mohla zrušit při poklesu pod deset členů.
Poněvadž v roce 1914 nebyla vykazována činnost, Zemská vláda dne 12.
února 1914 upozornila výbor o nevykazování činnosti a doporučila odbočku
zrušit. Dopis o zrušení byl adresován Ludvíku Vaškovi, který 4. března 1914
odbočku oficiálně zrušil.

Spolek „Domkařů a malorolníků v obci Nové Sedlice“
Dne 5. dubna 1924 byl ustanoven spolek DOMKAŘŮ A MALOROLNÍKŮ OBCE
NOVÉ SEDLICE. Ústřední činovníci v Praze dne 24. března 1924 oznámili obci,
že souhlasí se založením uvedeného spolku a zároveň požádali o legalizaci u
Zemské správy politické v Praze, která žádosti vyhověla a přípisem č. j. 1251
povolila ustanovit spolek s podmínkami, že bude nepolitický, že nesmí užívat
prapor, stejnokroj, odznaky ani trubky a že ustanovení spolku valnou
hromadou ohlásí Okresní správě politické v Opavě. Avšak spolek porušil
zákon tím, že ustavující schůzí zahájil činnost již 1. ledna 1924. Policejní
správa v Opavě nařídila valnou hromadu z ledna zrušit jako nezákonnou a
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zároveň zdůraznila vyvarovat se dalších nezákonných jednání. Nová valná
hromada se uskutečnila 20. července 1924.
Smyslem spolku bylo opatřovat pro jeho členy nákup domácích a
hospodářských potřeb, zvelebovat chov dobytka, poskytovat podporu v nouzi
a v neštěstí, poskytovat právní poradnu, spoluúčast při pojišťování dobytka a
další možnosti při chovu dobytka či při dalším vzdělávání v tomto oboru.
Spolek neměl ale dlouhého trvání. Již 18. června 1926 Ludvík Kaštovský coby
předseda požádal Okresní správu politickou v Opavě o ukončení a zrušení
spolku. Ukončení musel spolek zveřejnit v Ústředním věstníku na vlastní
náklady, což se uskutečnilo a spolek byl k uvedenému datu rozpuštěn.
Tomáš Sáňka, kronikář obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÝCH SEDLICÍCH
Sbor hasičů se také letos při svém 120. výročí založení nesmazatelně zapsal
do dění v naší obci. Předkládáme stručnou
rekapitulaci:

Leden 2012


Kácení vánočního stromu, úklid ozdob
a dřeva.

Únor 2012


18. února prošel masopustní
průvod celou obcí a večer se v
kulturním zařízení obce konalo
tradiční Pochování basy.
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Masopustní průvod před kapličkou

Duben 2012


14. 4. 2012 proběhl sběr železného šrotu v obci.

Sběr železného šrotu
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Květen 2012



Účast na brigádě při výstavbě v rámci Areálu soudržnosti.
Účast na okrskové soutěži ve Štítině.

Okrsková soutěž ve Štítině

Červen 2012 – oslava 120. výročí založení SDH v N. Sedlicích






Oslava výročí založení hasičského sboru v Nových Sedlicích začala
taktickým cvičením na hořící střechu mateřské školy, a to v pátek 15. 6.
2012. Cvičení se zúčastnily sbory Nových Sedlic, Suchých Lazců, Kravař a
HZSMSK ÚO Opava.
Oslava pak pokračovala v sobotu dopoledne slavnostním průvodem
hasičů s doprovodem dechovky. Průvod došel ke kapličce, kde se konala
Floriánská mše. V závěru mše pak pan farář Adam Małek posvětil nové
auto, které hasiči k tomuto svému výročí dostali od obce.
Večer se oslavy hasičů spojily s oslavou Posvícení obce.
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Společná fotka sedlických hasičů během oslav 16. 6. 2012

Červenec 2012



Vyklizení mateřské školky a přípravné práce pro rekonstrukci topení.
Účast na brigádách při výstavbě Areálu soudržnosti.

Srpen 2012:



Úklid ve školce, stěhování nábytku po rekonstrukci topení.
20. 8. 2012 výjezd k požáru lesa, přečerpávání vody z přehrady Sedlinka.

Hasiči stěhují nábytek zpět do školky a pomáhají při úklidu
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Září 2012:



Účast na brigádách Areálu soudržnosti.
Pomoc při organizaci dožínek v obci.

Slavnostní uzavření sportovní sezóny: v této sezóně se hasiči zúčastnili těchto
soutěží:











19.5.2012:
10.6.2012:
8.7.2012:
28.7.2012:
19.8.2012:
26.8.2012:
1.9.2012:
2.9.2012:
9.9.2012:
16.9.2012:

Štítina, okrsková soutěž;
Otice, okresní liga;
Kravaře, okresní liga;
D. Životice, okresní liga;
Borová, okresní liga;
Štepánkovice, okresní liga;
Kylešovice, okresní liga;
Uhlířov, okresní liga;
Těškovice, okresní liga;
Malé Hoštice, okresní liga.

Soutěžní družstvo se letos rozrostlo o několik mladých sportovců a ti v této
sezóně hlavně sbírali zkušenosti.

Říjen 2012:





Školení strojníků a zkouška čerpadel.
Výměna střešní krytiny na osvěžovně u Matěje na hřišti.
Účast na výstavbě Areálu soudržnosti.
Pomoc při organizaci Drakiády.
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Příprava dřeva na altánek. Václav Lacheta

V dalších dvou měsících (listopad a prosinec) se hasiči podíleli na dokončení
Areálu soudržnosti. Dne 15. 11. 2012 se v kulturním zařízení obce konala
schůze SH ČMS okrsku 1 okresu Opava. Jako již tradičně v prosinci hasiči
zajistili Mikuláše, čerta a anděla pro děti ve školce. Před vánocemi se
uskuteční valná hromady SDH.
Z výše uvedeného je zřejmé, že sbor místních hasičů je u všeho, co se v obci
děje, a to v každém období. Již nyní se hasiči chystají na rok 2013, ve kterém
by chtěli opět zorganizovat Pochování basy. Termín je již stanoven na 9.
února 2013.
Dále se chystají na opravu zařízení na hřišti a také by rádi začali s opravou
hasičárny.
V příštím roce také místní sbor kandiduje na pořadatele okresní ligy v
požárním sportu, a tak by se po delším čase tato aktivita vrátila na naše
hřiště.
Hasiči se mají v plánu vybavit lepším a modernějším sportovním nářadím, aby
při soutěžích dosáhli na stupně vítězů. Držme jim palce!!!.
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NOVOSEDLIČTÍ JACHTAŘI NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
V chorvatském Biogradu se v termínu 15.–22. září 2012 konalo jubilejní
desáté mistrovství ČR neprofesionálních posádek v námořním jachtingu. Na
startu každé etapy se sešlo vždy 50 lodí, a tím se tato regata stala největší
letošní závodní akcí pořádanou v chorvatských vodách.

Po startu bývá místy docela těsno. Loď Tango s kapitánem T. Onderkou.

Závodilo se v několika kategoriích podle typu lodě. V kategorii Salona 37
(označením 37 se míní délka lodi ve stopách, jedna stopa je pak 30,48 cm) se
regaty zúčastnil na lodi Tango kapitán Tomáš Onderka a na lodi Bolero
kapitán Milan Onderka. Ten obsadil celkově 1. místo a Tomáš Onderka se
svou posádkou skončil na místě 3.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Výroční zpráva – MŠ Nové Sedlice – školní rok 2011-2012
Naše MŠ je pro rodiče atraktivní svou polohou: leží na spojnici mezi Ostravou
a Opavou v blízkosti města, ale zároveň také v srdci krásné přírody. Naše
školka je plná pohody. Čteme pohádky, povídáme si zážitky, každý má prostor
pro své vyprávění. Rozvíjíme veselou a přátelskou atmosféru a individuální
přístup ke každému dítěti, což vede k rozkvětu každého človíčka v naší MŠ.
Často děti chválíme, necháváme jim dostatek prostoru pro seberealizaci.
Záleží nám na tom, aby se děti v naší MŠ cítily jako doma. Ve školním roce
2011/2012 navštěvovalo MŠ 28 dětí.

Jsme vesnická MŠ, která nabízí vycházky do přírody, do blízkého lesa,
pozorování domácích zvířat, ale také i života u vody – potoka, řeky, přehrady.
Při svých četných vycházkách jsme sbírali přírodniny, z listí tvořili panáčky,
vyráběli herbář, pozorovali barvy v přírodě, květinové zahrádky. Ochutnávali
jsme ovoce a zeleninu, vyráběli džusy a saláty.
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Podporujeme rozvoj pohybové aktivity dětí na rozlehlé školní zahradě i na
místním hřišti, kde je velkou atrakcí trampolína. Bobovali jsme na kopci,
stavěli sněhuláky – bubáky. Sportovali jsme také v tělocvičně ZŠ ve Štítině a
plavali a dováděli v aquaparku v Kravařích, kde jsme absolvovali plavecký
výcvik.
Nedílnou součástí života v naší MŠ byla společná odpoledne s rodiči, akce pro
děti pořádaná ve spolupráci s rodiči, obecním úřadem, skauty či hasiči a
širokou veřejností.

Společně jsme se také těšili na Drakiádu. Čekání na ni si děti s rodiči zkrátili
vyráběním dráčků z různých materiálů. Nejvoňavější byl ten perníkový, ale
moc a moc krásní byli všichni dráčci a dlouho zdobili šatnu naší MŠ. Proběhly
také další akce: Mikulášská nadílka, Maškarní ples a Adventní tvoření s
maminkami, kde jsme pekli perníčky a vyráběli vánoční ozdoby a kde jsme se
všichni vánočně naladili. Nadílka od Ježíška, Vánoční zpívání… vše bylo
kouzelné. Vánoční strom i lucerničky se svíčkami zářily ve tmě.
Děti se vždy moc těší na pohádky, písničky, básničky a výtvarné tvoření.
Pohádková noc a zábavné odpoledne plné pohádek, kde nám pohádku
přečetla také paní starostka Zuzka a slečna knihovnice Terka, byly moc prima.
Letos jsme také navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde nás bavili Mach a
Šebestová, a Loutkové divadlo s Vánočním příběhem. Divadlo navštívilo ale
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také i naši MŠ s pohádkami O Aničce a princi Jakubovi, Dlouhý Široký a
Bystrozraký, Sněhuláček Usměváček, Princ Bajaja a Dva kamarádi.
Zúčastnili jsme se soutěže Zdobíme sněhuláka a vystoupili v programu
Padákohraní na Tyršově stadionu v Opavě na Všesokolském sletu, ale také na
místním hřišti k 120. výročí hasičského sboru v Nových Sedlicích.
Také letos jsme se připravovali do školy v projektu Odemykám 1. třídu ve
spolupráci se ZŠ v Komárově a učili se anglicky v kroužku Angličtinky. Přečíst
nám také přišly děti 1. a 3. třídy ZŠ ve Štítině. Rozloučili jsme se s devíti
předškoláky.
Nejvíce jsme se však těšili na tradiční školní výlet. Tentokrát jsme vyrazili do
Ostravy na exkurzi k hasičskému záchrannému sboru a na návštěvu Jojo
parku. Překážky, autokáry, autíčka, skluzavky a balonky… dostatečně jsme se
vyřádili a těšili se na prázdniny.
Dne 29. června se MŠ uzavřela na celé dva měsíce. Čekala nás rekonstrukce
topení, nátěr dveří a zábradlí, kompletní vymalování budovy, výměna světel,
výměna podlahových krytin a koberců. Vše jsme ve spolupráci s obecním
úřadem, skauty, hasiči, zaměstnanci MŠ a dobrovolníky zvládli a 3. září se
těšili na novou MŠ.
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SK OKD NOVÉ SEDLICE
Průběh sezony 2012 v našem spolku SK OKD proběhl ve zcela novém pojetí,
jež spočívalo v bodování jednotlivých závodů, kterých bylo od měsíce května
až do měsíce října devatenáct. Závody proběhly dle regulérních tabulek
veteránů Českého atletického svazu.
Pro naše členy a závodníky to znamenalo srovnání všech účastníků různých
věkových kategorií pomocí koeficientů a váhy náčiní do jedné kategorie.
Výsledky byly pro některé z nás opravdu změnou. Můžeme se nyní
porovnávat s celým světem a zjistit, jak na tom opravdu výkonnostně s
přihlédnutím na výši věku jsme.

Celá sezona probíhala v duchu příprav na vrchol celého roku, což bylo
Mistrovství České republiky veteránů, které se konalo v Opavě dne 7. 7. 2012.
Mistrovství se zúčastnili čtyři členové našeho oddílu, a to Miroslav Volný,
Jaroslav Křempek, Drahomír Möbius a Pavel Hančil, kteří se zároveň stali
členy Sdružení veteránů Českého atletického svazu.
Za zmínku jistě stojí skvělé 5. místo Mirka Volného v hodu oštěpem s
výkonem 57,57 m. Medailové umístění mu uniklo o 1,12 m. Byla to pro naše
členy i sportovní oddíl obrovská zkušenost a poznání, že to, co děláme v rámci
volného času, má smysl a výsledek.
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Reprezentace tak malé obce, jako jsou Nové Sedlice, v konkurenci s
věhlasnými celorepublikovými kluby zaštítěnými největšími městy v ČR
nemůže být také opomenuta.
V našich místních nedělních kláních roku 2012 byl dle nového bodování bez
konkurence nejlepší Miroslav Volný, který za sebou nechal i naši mládež z
atletických škol. Výsledky ostatních členů budou vyhodnoceny až při
závěrečném posezení na sklonku roku.
Ke konci roku mezi svátky (bude ještě upřesněno) proběhne tradiční, již 4.
ročník turnaje ve stolním tenise SK OKD Nové Sedlice OPEN.
Hančil Pavel

ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Naše ZO ČSV Nové Sedlice čítá k 31. 10. 2012 dvanáct členů. Dva členové jsou
bez včelstev. Pouze jeden ze členů kočuje za zemědělskými plodinami. Deset
členů zazimovalo 105 včelstev.
Všichni včelaři provedli „letní“ léčení gabonovými destičkami, a to v měsících
červenec až srpen. V současné době, od října do prosince, probíhá trojí léčení
„zimním“ přípravkem Varidol. V průběhu měsíce ledna budou odebrány
vzorky zimní mělí z připravených podložek v úlech. Tyto vzorky se odevzdají
dle zákona k vyšetření na hygienu v Opavě. Výsledky léčení na přítomnost
roztoče VARROA DESTRUKTOR budou známy v měsíci únoru.
Medová snůška v roce 2012 byla v porovnání s přecházejícím rokem horší asi
o 1 300 kg. Ve většině byl med květový, dále pak i lípový a v menší míře také
med lesní. K porovnání s minulým rokem přikládám hodnotící tabulky.
Za ZO ČSV Nové Sedlice přeje vše nejlepší, hodně zdraví a zdravého medu v
roce 2013
Zdeněk Onderka
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SOUČASNÝ BETLÉM
Milí přátelé! Naše betlémy… ty živé, dřevěné, sádrové, z papíru a jiné. Staré i
moderní. Ty více zdařilé i ty méně. Jedny se nám líbí, jiné moc ne. Chytnou
nás za srdce, žasneme nad jejich krásou a vždy nás vedou k zamyšlení.
Zkusme vytvořit v naší představivosti betlém nás, lidí XXI. století. Vytvořme si
betlém podle toho, jak se cítíme, jak prožíváme svůj vztah k víře!
Já osobně bych v něm viděl minimálně šest skupin lidí. První skupinou jsou
lidé, kteří Boha vnímají a cítí v přírodě a skrze přírodu. Příroda je, dá se říct,
Boží umělecké dílo. Stačí se v kterémkoliv ročním období postavit na vrcholku
nějaké hory a jen se dívat... Troufnu si říct, že i člověk, který prohlašuje, že
není věřící, se v té chvíli modlí. Není to sice taková „super zbožná“ modlitba,
jak bychom si asi představovali, ale nitro takového člověka se určitě musí
dotýkat Božího tajemství, protože ho spatřuje v přírodě, má ho před svýma
očima.
Další skupinou, která by určitě v současném betlémě chybět neměla, jsou ti,
kteří Pána Boha nacházejí skrze hudbu a různé druhy umění. I když všichni
nejsme umělci, dokážeme si představit, jak se třeba skrze hru na kytaru nebo
zpěv otevírá nitro člověka Pánu Bohu. Umělci i lidé citliví na krásu vidí Boha v
umění, v obraze nebo sousoší. A skrze umění se dotýkají Toho, který je krása
samotná. Do této skupiny můžeme začlenit i lidi, kteří v kostele zpívají zbožné
písně, ale i ty, jež církevní hudba natolik pohlcuje, že se jim dostává zvláštního
zážitku a dotýkají se tak Něčeho, co je převyšuje.
Třetí skupinou jsou lidé, kteří nacházejí Boha v tichu, v samotě, a troufnu si
říct, že i tak trochu v prázdnotě. Oni nepotřebují o modlitbě mluvit nebo
zpívat. Oni jsou šťastní, když můžou jen tak být, nic neříkat a v tichosti
zakoušet Pána Boha. Nemyslím si, že to musí být nutně jenom ti „kosteloví“
lidé. Znám mnoho jiných osob, které mají moc rády ticho a které v něm
nalézají klid a vyrovnanost. Vyzařuje z nich takový zvláštní pokoj, protože se
dovedou ztišit. A sami víte, jak je v dnešní době těžké najít klid. Když máme
kolem sebe ticho, tak hned pouštíme rádio nebo televizi, protože se ticha
bojíme. Ale právě tito lidé Pána Boha nejvíce nacházejí v tichosti, samotě,
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odříkání a prázdnotě. A tam, kde je jakoby to nic, tak právě tam nacházejí
samotného Hospodina, který je nepopsatelný a nedá se nijak definovat.
Další skupina – to jsou lidé, kteří Pána Boha nejvíc vnímají skrze službu
druhým. Poznávají ho v chudých, potřebných, bezbranných, slabých a
opuštěných. A opět si nemyslím, že to nutně musí být jenom ti zbožní lidé,
kteří se v různých charitativních projektech věnují trpícím. Mohou to být i
lidé, kteří do kostela mají často daleko, ale cítí, že na světě je příliš mnoho
utrpení, a není jim to lhostejné. Chtějí s tím něco udělat. Chtějí mít podíl na
tom, aby svět byl lepší. Ve svých činech a své snaze nacházejí samotného
Pána Boha.

Pátá skupina, to jsou lidé, kteří Pána Boha nejvíc zakoušejí skrze aktivitu,
skrze svou činnost a obhajobu něčeho. Z věřících to jsou ti, kteří bojují proti
potratům, eutanázii a všemu, co se neshoduje z důstojností lidského života.
Jsou ovšem i lidé, kteří se Pána Boha nejvíce dotýkají skrze to, jak neúnavně
bojují za vyšší hodnoty a za všechny utiskované a bezbranné. Lidé, kteří si
stojí za svým a kteří vždy a za všech okolností dokážou říct pravdu. Mnozí z
nich, i když se nám, katolíkům, ne vždy vejdou do těch našich přesných a
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zbožných škatulí, se velice niterně dotýkají prapodstaty Božího tajemství. Jsou to
lidé, kteří Pána Boha zakoušejí ve své aktivitě, v tom svém neustálém boji. A
Bohu díky, že takové lidi máme. Protože i díky nim svět spěje k lepšímu.
A konečně šestou skupinou budou lidé, kteří zakoušejí Pána Boha ve svých
myšlenkách, skrze svou moudrost. Jsou to intelektuálové. Ovšem, nejsou to
takoví ti „chytrolíni“, kteří se snaží jenom čerpat ze své chytrosti, aby si přihráli co
nejvíc peněz nebo aby získali co největší moc. Jedná se o lidi, kteří se skrze své
myšlenky snaží hlouběji pochopit smysl a podstatu života, kteří přemýšlejí a
kladou si otázky. Často se ptají příliš urputně a nepříjemně, ale právě díky tomu,
že si to potřebují v hlavě perfektně poskládat, pomáhají i nám, protože následně
si můžeme i my Pána Boha zařadit a správně zakomponovat do mozaiky našeho
života a skládanky celého světa. Bohu díky za ně! Za to, že mluví a píší, i když jim
někdy nerozumíme. Bohu díky za to, že přemýšlejí, i když nám často kladou
nepříjemné otázky. Rovněž oni k současnému betlému patří!
Přátelé! Tak to je celý betlém XXI. století. Je v něm určitě šest symbolických
skupin dnešních lidí. A myslím si, že to nejkrásnější na něm je, že nám tak
trochu rozšiřuje obzory. Někdo prožívá Boha nejvíce v přírodě a někdo jiný
skrze službu druhým, někdo z pěveckého sboru skrze zpěv a mnozí jiní skrze
přemýšlení, četbu nebo jinou aktivitu. Kéž by nám to pomohlo pochopit, že
tak, jako my vnímáme Pána Boha, ho ještě nemusí vnímat úplně všichni na
světě, že Ho lze vnímat i jinak, že každý z nás má svou cestu, zakouší a vnímá
Boha, jak nejlíp dovede. Proto nás nic neopravňuje k tomu, abychom se na
všechny ostatní dívali skrze naše měřítko. Každý z nás, a to je nejdůležitější,
má u Boha své místo. Proto každá z těchto skupin má taky své místo
v současném betlémě. A já přeji nám všem, abychom v sobě našli dostatek
tolerance a pochopení k tomu, že někdo jiný svou víru prožívá trochu jinak. A
přeji nám, těm „kostelním“ křesťanům, abychom byli těm „nekostelním“
dobrým světlem víry. Abychom jim Pána Boha dokázali správně přibližovat, ať
už skrze přírodu, přemýšlení, mystiku, péči o druhé, skrze umění nebo jinou
činnost. Zároveň bych chtěl požádat Vás všechny „nekostelní“, ale hledající,
abyste nás stále bombardovali svými otázkami, abyste nás nenechávali
ustrnout, protože Vaše často provokativní dotazy nás stále nutí přemýšlet. A
chtěl bych Vás také požádat o otázky smysluplné, aby to nebyla jen ironie
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nebo dokonce arogance, aby z nich nesálala nějaká povýšenost, ale aby to
byly otázky snažící se přijít věci na kloub. Přeji nám, abychom všichni našli
svou cestu k Pánu Bohu, a především, abychom pak za ním skutečně kráčeli.
Však u malého Ježíše v jeslích máme i dnes všichni svoje místo. Nepřišel
jenom pro ty zbožné. Přišel pro každého, úplně každého z nás, aby řekl: „Tebe
mám rád a na tobě mi záleží!“
S přáním všeho dobra Váš
P. Adam Małek, komárovský farář
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SKAUTI

www.12dohoda.cz

Říká se, že příprava skautského tábora začíná následující den po příjezdu z
tábora předchozího. Naše (mnohdy neviditelná) práce je neustálým
koloběhem. Cyklus, který vrcholí již zmíněným táborem.
Na začátku skautského (školního) roku získala skupina oddílových vedoucích
dotaci z programu Thing Big, který realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací
rozvoje občanské společnosti. Ihned se rozběhly intenzivní práce na budování
osmi nových podsadových stanů! Upřímný dík patří obecnímu zastupitelstvu
v čele s paní starostkou Rohovskou za strpení naší činnosti a uskladnění
29
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materiálu v prostorách obecního úřadu. Slavnostní předání stanů do majetku
našeho skautského oddílu se pravděpodobně uskuteční již 17. listopadu
tohoto roku.
Až se na nás a na naši táborovou základnu pod Velkým Roudným přijedete
příště podívat, všimněte si, prosím, krásných nových stanů. Je to naše
společné dílo!
Petr Dědic

e-mail: 12.DOHODA@email.cz
kutil.1@seznam.cz
Tel.: 775080114
web: www.12dohoda.cz
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SK NOVÉ SEDLICE STOJÍ PŘED GENERAČNÍ VÝMĚNOU

Fotbalisté Sportovního klubu Nové Sedlice zakončili v polovině listopadu další
soutěžní rok. Již v jeho průběhu začalo vedení oddílu pracovat na postupné
obměně mužstva, kdy začali dostávat více příležitostí mladí hráči, kteří by
měli v dohledné době nahradit končící generaci dnešních čtyřicátníků.
Minulá soutěžní sezóna, která byla zakončena v červnu 2012, přinesla
fotbalistům konečnou 8. příčku, kdy v jarní části soutěže doplatili Sedličtí na
obrovskou marodku, při níž chybělo týmu v některých utkáních až osm hráčů
základní sestavy. Celkové umístění tak korespondovalo s těmito personálními
problémy, se kterými se trenéři Vrána s Novákem během celého jara potýkali.
Nejlepším střelcem mužstva se stal Jiří Mitura, autor patnácti branek, třináct
gólů měl na kontě Vladan Novák, sedmkrát skóroval Martin Komenda a čtyři
zásahy přidal kapitán týmu Tomáš Havlíček.
Letošní podzimní část nového soutěžního ročníku 2012/2013 přivedla do řad
klubu nové tváře – místní kluky Petra Onderku, Vojtěcha Konečného a po
delší pauze i Jana Mejzlíka s Petrem Ondráčkem. Po polovině soutěže jsou
Nové Sedlice opět na 8. místě se ziskem čtrnácti bodů a skóre 22:23.
Střeleckým lídrem týmu se na podzim stal Tomáš Havlíček se šesti brankami,
o gól méně zaznamenal hrající asistent trenéra Vladan Novák a čtyři branky
přidal Jiří Mitura. Další střelci: dva góly – Petr Onderka, Patrik Rychtar, Martin
Komenda; jeden gól – David Rychtar.
Nejvytíženějšími hráči mužstva byli brankář Marcel Matějček a krajní obránce
Radim Mrůzek, kteří nastoupili ve všech třinácti podzimních utkáních a
nechyběli na hřišti ani jedinou minutu. Dalšími členy kádru byli: Lukáš Graf,
Arnošt Gross, Tomáš Havlíček, Jan Kadula, Martin Komenda, Vojtěch
Konečný, Jiří Lacuch, Jan Mejzlík, Jiří Mitura, Vladan Novák, Lukáš Onderka,
Petr Onderka, Petr Ondráček, Robert Procházka, David Rychtar, Patrik
Rychtar, Jan Řehulka a Tomáš Šimeček. Vedle těchto hráčů a již zmíněného
trenéra Jaroslava Vrány mají významný podíl na činnosti klubu vedoucí týmu
Petr Holeš a předseda oddílu Hubert Večerek.
Vladan Novák
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Z RANČE SETKÁNÍ
Letošní rok na ranči byl moc krásný. Koníci přečkali zimu bez velkých potíží,
zima ve své podstatě byla velmi mírná, když si odečteme ty mrazy na
rozloučenou. Jaro máme všichni rádi, zelenou trávu koně nedočkavě vyhlíží a
první nesmělé lístky nikdy neuniknou pozornosti mlsných papulí.
Se změnou zimního času na letní se opět rozběhlo pravidelné úterní vožení na
naší poničce Popelce. Tyto úterní dny se staly oblíbeným programem
místních i přespolních dětí a jejich rodičů. Zpočátku vypomáhal parťák Ford,
se kterým jsme se však v půli prázdnin museli rozloučit, protože obnovené
staré zranění mu dál nedovolovalo plnit funkci jezdeckého koně. Doufáme, že
se má dobře jako společník na pastvinách nedaleko Kroměříže.

Přibývá dětí, kterým již nestačí nechat se jen povozit a které by chtěly
pronikat do tajů jezdeckého umění. Abych mohla tento zájem uspokojit,
absolvovala jsem trenérský kurz a získala oprávnění „cvičitel jezdectví“. Od
září se plně obsadila kapacita tréninkových hodin a náš Ranč navštěvuje
pravidelně deset dětí týdně. Neučí se jen jezdit, ale také všemu, co je kolem
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koní potřeba udělat. A Popelka trpělivě snáší všechny pokusy a omyly
začínajících dětí a učí je poznávat krásy světa z koňského hřbetu. Zájemce z
řad větších či dospělých zatím necháváme čekat, až se naše nová kobylka
Vanda na toto poslání dobře připraví. Zbylí dva koníci (naše „zrzky“, jak jim
říkáme) si užívají hříběcího života a plní funkci neodbytných mazlíků.
Náš velký dík patří všem, kteří nám umožnili letos pastvu na svých pozemcích
nebo nám pomohli k zabezpečení pobytu koní na pastvě (napojení ohrady na
el. síť či poskytnutí vlastní vody k napájení, přistavení a vyvážení vlečky na
hnůj). Rádi vidíme, že se na naše koníky chodí dívat rodiče s malými dětmi
jako do malé místní ZOO (hned vedle vidí i ovečky).
Jen prosíme: bez našeho vědomí koníky ničím nekrmte.

Nyní se vše na Ranči chystá na zimu. Podařilo se sehnat seno a koníci již mají
své zimní kožichy (nebojte, zima jim není). Úterní vožení na Popelce skončilo
a uvidíme, kolik nadšených malých jezdců vydrží do jara.
Na koni se totiž dá jezdit i v zimě (mimochodem na sněhu jsou ty nejkrásnější
vyjížďky). Kůň se neptá, jestli se nám chce z teplých světnic ven, když je
potřeba jej nakrmit. Je to závazek, který se i přes všechny těžkosti stává naší
vysněnou radostí a tu si nechceme nechat jen pro sebe. Proto jste u nás na
Ranči Setkání všichni vítáni.
Johanka Miriam Štivarová
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GRATULUJEME MLADÝM ŠERMÍŘŮM Z NOVÝCH SEDLIC

Gratulujeme k vynikajícím úspěchům mladým šermířům z Nových Sedlic
Klárce a Ondrovi Lasákovým, kteří se v soutěžích uplynulého roku pravidelně
umísťovali na stupních vítězů.
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

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, Skype:

starostka@novesedlice.cz, zuzanarohan

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 568

E-MAIL, Skype:

urad@novesedlice.cz, ounovesedlice

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON:

+420 606 942 168

E-MAIL:

Sanka.T@seznam.cz

Tento zpravodaj byl vydán pro vnitřní potřebu obce Nové Sedlice a je
neprodejný.
Grafické zpracování:

Tomáš Prchala

Jazyková korektura:

Tereza Klemensová

Tisk:

Jaroslav Ignác, Optys s.r.o

V případě zájmu o zasílání informací z obecního úřadu na Váš email, zašlete
svůj požadavek na email urad@novesedlice.cz.
Datum vydání:

21. 12. 2012
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