zima 2016
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Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
srdečně Vás zdravím po roční odmlce. Jelikož letošní Velikonoce přišly velmi
krátce po Vánocích, rozhodli jsme se jarní zpravodaj nevydat. Byl by příliš
chudý na informace. Věřím, že o to více se dočtete v tomto zimním vydání.
V uplynulém roce jsme společně s Vámi uspořádali mnoho již tradičních akcí
a s příznivým ohlasem se setkávají i akce nové, např. vinobraní.
S končícím rokem si opět dovolím poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte
při přípravě a realizaci všech akcí. Bez Vás by to nešlo. Děkuji novosedlickým
žabkám, hasičům, fotbalistům, dámám z MŠ a knihovny, ale také všem
dobrovolníkům za jejich čas a ochotu být tady i pro druhé.
Děkuji našemu panu kronikáři, Tomáši Sáňkovi, za píli a energii,
kterou vynakládá při zpracovávání naší kroniky, přípravě besed
pro veřejnost a fotografování dění v obci. Těšit se můžeme také na novou
knihu o obci, kterou zpracoval ve spolupráci s Kristinou Onderkovou, Irmgard
Onderkovou a Terezou Klemensovou. Kniha bude vydána v roce 2017
u příležitosti 640. výročí založení obce.
Děkuji Vám, kteří jste zaslali svůj příspěvek do zpravodaje i Vám, kteří se
podílíte na jeho zpracování. Vím, jak je náročné se v předvánočním shonu
zastavit, zavzpomínat a zrekapitulovat celý dlouhý rok, aby byly vzpomínky
na něj zachovány i pro další generace.
V neposlední řadě děkuji za spolupráci všem zastupitelům, členům výborů
a komisí a zaměstnancům obecního úřadu, kteří svým zodpovědným
přístupem přispívají k jeho kvalitnímu fungování.
Poděkování patří opět Luďku Čížovi za poskytnutí mobilních toalet
na akcích (v hodnotě 3800,- Kč), vánočního stromu na hřišti a za instalaci
osvětlení vánočních stromů a betlému na zahradě školky. Dále děkuji Janě
Frankové (firma SELL TOYS s.r.o.), která věnovala obci hračky v hodnotě
4797,- Kč. Finanční dary ve výši 2000,- a 2700,- Kč poskytli obci Jindřich
Kaštovský (kameník) a Petr Onderka (Včelařská). Děkuji také všem,
kteří poskytli či poskytnou obci dary na ples.
Přeji Vám všem veselé Vánoce a úspěšný rok 2017 plný zdraví, štěstí, radosti
a lásky.
S úctou a úsměvem, Zuzana Rohovská, starostka
2
www.novesedlice.cz

Krátce z obecního úřadu


Aktualizujeme databázi pro elektronické zasílání informací
z obecního úřadu občanům. V případě zájmu o tuto službu, prosím
o zaslání Vaší emailové adresy na email urad@novesedlice.cz



Akce uplynulého roku v obci: Zpívání u vánočního stromu, vítání sv.
Martina, vinobraní s martinskou husou, dožínky, posvícení, besedy,
akce knihovny, klubu žen, MŠ, SDH, stavění máje, pálení čarodějnic,
klakotání, jarní úklid obce, vítání občánků, folkový koncert Slávka
Janouška, Tříkrálová sbírka, kurzy sebeobrany, latinských tanců, jógy,
aerobiku a mnoho dalších zajímavých akcí.



Firma Dopravoprojekt Ostrava a.s. zpracovala pro obec novou
technickou studii „Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“,
která bude financována ze Sdružení pro výstavbu komunikace
I/11 – I/57. Nyní jsou všechny varianty (průtah, severní obchvat
v násypové i zářezové variantě) posuzovány z hlediska vlivu na životní
prostředí. Zastupitelstvo se v návaznosti na tento stav rozhodlo
vyčkat s projednáním návrhu zadání územního plánu na výběr
konečné varianty průchodu silnice
I/11 územím naší obce,
jež umožní stanovení adresnějších koncepčních požadavků pro
uspořádání ploch a řešení dopravy v územním plánu.



Společnost Lesy ČR v těchto dnech kompletuje dokumentaci
pro územní rozhodnutí k záměru stabilizace koryta potoka Sedlinka
v intravilánu naší obce. („VT Sedlinka v km 2,500-5,150“)



V letošním roce jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení v obci.



U silnice I/11 ve směru od Ostravy bude před autobusovou
zastávkou umístěn informativní měřič rychlosti projíždějících vozidel.
Máme zpracovánu bezpečnostní studii pro silnici I/11, jejíž výstupy
jsme prezentovali krajské dopravní komisi. O dalším postupu
a možnostech zúčastněných subjektů budeme dále jednat.
Zuzana Rohovská
3
www.novesedlice.cz

Poplatky za psy a odpady na rok 2017:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2017
31. 5. 2017
31. 5. 2017

Možnosti úhrady:




složenkou
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí
tel. dohody
bankovním převodem na účet u České spořitelny:

1842723349/0800


bankovním převodem na účet u Komerční banky:

107-9088230257/0100
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20170 a číslo popisné domu, ve kterém je plátce přihlášen k trvalému
pobytu.
Poplatky platí také cizinci přihlášení k pobytu v obci.
V případě nejasností kontaktujte obecní úřad na mobil 602 700 568.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

KOMUNÁLNÍ ODPAD (popelnice) – termíny svozů

4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.
5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12.,
20.12..
PLASTY A PAPÍR (pytlový sběr)
25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., 26.7., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11., 27.12.
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE

Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování - černobílé
Kopírování - barevné

Ceny jsou v Kč
400,- / osoba
120,- / 1 pes
150,2,- / 1 str. A4
3,- / oboustr.
4,- / 1 str. A3
6,- / oboustr.
7,- / 1 str. A4
13,- / oboustr.
14,- / 1 str. A3
26,- / oboustr.

Pronájem - kulturní zařízení
1. 10. - 31. 5.
Společenská místnost s barem
100,-/hod
a příslušenstvím
Společenská místnost s barem, velký
200,-/hod
sál s příslušenstvím

Zápůjčky
stůl 1 ks
židle 1 ks
talíře (sada) do 12 ks
talíře (sada) do 24 ks
terina 1 ks
sklenice (vínové, nealko), hrnky, šálky do 12 ks
sklenice (vínové, nealko), hrnky, šálky do 24 ks
příbory (sada) do 12 ks
příbory (sada) do 24 ks
ubrus 1 ks
ozvučení (vratná kauce 1000,-)
projektor (vratná kauce 1000,-)
žebřík (vratná kauce 1000,-)
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Letní sezóna
50,-/hod
100,-/hod

za den
10,5,50,100,10,50,100,50,100,25,200,500,100,-

Pronájem - hroby na 12 let
urnový
jednohrob
dvojhrob
hrobka

264,724,1452,2310,Czech POINT

Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče

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

Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z insolvenčního rejstříku

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

Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Ověřování
1 strana A4
1 podpis

30,30,Inzerce ve zpravodaji

1 strana A5
½ strany A5
¼ strany A5

500,250,125,-

Přihlášení k trvalému pobytu
Poplatek za zvl. používání komunikace
Zábor veřejného prostranství

50,- / osoba starší 18 let
1000,10,- / m2 / den

6
www.novesedlice.cz

HASIČI NOVÝCH SEDLIC
V roce 2016 se SDH Nové Sedlice opět aktivně podílelo na dění v obci a také
na reprezentaci jména naší obce v okrese Opava. Sezónu 2016 jsme zahájili
tradičním masopustním průvodem a pochováním basy.

Pěvecký sbor hasičů zazpíval na pochování basy oslavnou píseň Sedlice sú
fajné.

V rámci sportovní přípravy chodilo družstvo mužů a družstvo dětí cvičit
do tělocvičny štítinské školy. Zimní sportovní soustředění pak proběhlo
12.–13. března 2016 na chatě Paprsek nedaleko Králického Sněžníku.
V roce 2016 hasiči odpracovali také spoustu hodin na brigádách. Dne
9. března pomáhali s kácením stromů na hřišti, dne 9. dubna provedli jarní
úklid v „hasičárně“.
7
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Sběr šrotu a úklid obce.

Dne 16. dubna se účastnili úklidu v obci a sběru šrotu. V dubnu byla také
započata rekonstrukce budovy na hřišti.
V květnu, konkrétně 7. května 2016, byla zahájena sportovní sezóna
v hasičském sportu. Ve Slavkově se konala okrsková soutěž, které se za naši
obec zúčastnila dvě družstva.
Družstvo mužů do 35 let skončilo druhé a družstvo mužů nad 35 let soutěž
ve své kategorii vyhrálo.
SDH Suché Lazce v letošním roce oslavilo 130 let své existence a při této
příležitosti zorganizovalo – kromě slavnostní valné hromady – taktické cvičení
u místní školy.
Akce se zúčastnila rovněž naše jednotka a pomáhala ostatním sborům
s dopravou vody z požární nádrže v centru obce až ke škole.
Sportovní družstvo mužů se letos opět aktivně zapojilo do Opavské ligy. Tato
celosezónní soutěž měla 9 kol a účastnilo se jí 15 družstev.
Naši muži skončili celkově na pátém místě. Jedna ze soutěží ligy se již
tradičně konala i na hřišti v Nových Sedlicích.
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S nátěrem desek na podhledy terasy pomáhali i nejmladší členové sboru.

Podzimní soustředění v Mokřinkách u Jánských Koupelí se uskutečnilo
až v samotném závěru sezóny na bývalé chatě Selika. Součástí této akce byl
pěší výlet k přehradě Kružberk.
Závěrem sezóny se hasiči účastnili úklidu hřiště, sběru železného šrotu
a papíru. Nyní, v předvánočním čase, také pomáhali při stavění vánočního
stromku na hřišti a podíleli se na vánoční výzdobě u školky.

Za Sbor dobrovolných hasičů Nové Sedlice Vám všem přeje hezké svátky

Tomáš Onderka, starosta SDH
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Družstvo mužů do 35 let. / Foto s poháry po okrskové soutěži.
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Marcel Štalmach, Václav Lacheta a David Pross po ukončení zásahu
v Suchých Lazcích.
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Zásahová jednotka, která se účastnila taktického cvičení v Suchých Lazcích
dne 10. června 2016.

Kolo Opavské ligy, které se konalo 26. června 2016 v Nových Sedlicích.
Na fotografii družstvo našich mužů, které získalo pohár za druhé místo.
12
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Podzimní soustředění hasičů v Jánských Koupelích.
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Hasiči pomáhají při zdobení vánočního stromku.

MLADÍ HASIČI
Mladí hasiči se scházejí po celý rok, každý pátek. Leden nám dopřál trošku
sněhu, což jsme využili k zimním sportům – sáňkování a bobování na kopci
pod lesem.
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V březnu jsme se vydali na výlet do Olomouce na HZS. Prohlídku nám
domluvil náš kamarád Jiří Glabazňa, který nám dokonce zajistil přespání
u kamarádů hasičů v Černovíře. Bylo to moc prima. Společně jsme prolezli
celou stanici a byli se podívat ve středisku 112. Někteří slaňovali z třetího
podlaží cvičné budovy, jiní hasili imitovaný hořící dům ruční stříkačkou. Večer
jsme spolu hráli hry a před spaním proběhlo promítání. Ráno jsme vyrazili
na nádraží, ale cestou jsme ještě navštívili ZOO ve Svatém Kopečku.
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Jarní přípravu jsme zúročili v soutěžích, a to v Opavské lize mládeže
2015/2016 (tři soutěže), kde skončilo družstvo starších celkově na 17. místě
z 27 družstev, a v Opavské lize mládeže 2016/2017 (dvě soutěže).
Tím to ovšem nekončí, dalších pět soutěží nás čeká od dubna do června 2017.
Snad nám bude přát štěstí.
Mimo tyto hlavní soutěže se někteří jednotlivci – jak v kategorii mladších,
tak v kategorii starších – zúčastnili soutěže Globus Cup 2016, Bruntálské
šedesátky „O zubatou žábu“ a Borovské šedesátky.

Od 16. července jsme pobývali opět na Hartě. Letošní tábor byl inspirován
světem Harryho Pottera. Moc jsme si to užili.
Koncem srpna jsme rovněž v rámci tréninku navštívili aquapark v Kravařích.
Na šedesátky jsme jezdili trénovat do Podvihova, kde mají volně přístupné
všechny překážky.
Po zakončení soutěžní sezóny se scházíme v obecním sále, kde hrajeme různé
hry a učíme se všem hasičským dovednostem. Také jsme podnikli výlet
na hřiby spojený s opékáním a výlet na adventní trhy v Opavě.

Olga Smolinková
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www.novesedlice.cz

OKÉNKO DO HISTORIE
Válečné Vánoce novosedlických dětí
Válečné Vánoce novosedlických dětí se vyznačovaly skromností a pokorou,
kdy dětem k radosti stačilo jablíčko, zabalený ořech a pohlazení maminky.
Prosím, když budete pročítat krátkou vzpomínku na tuto dobu, připomeňte si
a vzpomeňte na děti, které takové vánoční svátky prožily. Tyto děti jsou dnes
prarodičemi a mnohé z nich již nejsou mezi námi.

Za první světové války, před 100 lety
Psal se rok 1916, byly druhé válečné Vánoce. V naší obci v tu dobu
navštěvovalo zdejší školu 101 dětí, a to 45 chlapců a 56 dívek. Vyučování bylo
polodenní. Děti pro své otce, kteří byli před Vánocemi ve frontové linii,
upletly z vlny v ceně 98 K 60 haléřů ponožky, nátepníčky a čepice. Částku
uhradila obec a přispěli i místní dobrodinci.
17
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Děti a matky většinou bez otců prožívaly útrapy podobné strastem lidí v celé
monarchii. Rodiny měly odměřeny příděly mouky, masa a tuku. Vše bylo
na potravinové lístky. Před blížícími se Vánocemi byl v domácnostech
nedostatek dřeva a uhlí, petroleje a svíček. V chalupách nebylo čím svítit
a topit a nastal velký hlad. Jeden kilogram mouky, jedna svíce, žádné uhlí
– to byly válečné příděly na rodinu. Ale nejhorší byl stesk po odvedených
mužích, otcích dětí. Takový smutný Štědrý večer v roce 1916 prožilo našich
101 dětí.

Po skončení druhé světové války, před 70 lety
V prosinci roku 1945, již den před Štědrým dnem uspořádalo rodičovské
sdružení vánoční nadílku pro děti od 1 do 14 let. Poděleno bylo 130 dětí.
Každé z nich obdrželo jednu vánočku, 15 kousků cukroví, 3 špičky (do pera
na psaní inkoustem), 4 sešity a šatstvo. Vše bylo získáno svépomocí a z akce
„Pomoc Slezsku“. Z různých končin republiky dostávali naše děti
to nejpotřebnější šatstvo, prádlo, obuv a knihy. Balíky byly ihned výborem
rodičovského sdružení tříděny a rozděleny. Nadílka byla spojena s kulturním
vystoupením dětí.

Rok se s rokem sešel a byl tu prosinec prvního poválečného roku 1946.
Pro děti uspořádalo rodičovské sdružení „Mikulášskou nadílku“. Každé dítě
obdrželo nové papuče k přezouvání ve škole. Ty dětem věnovali studenti
reálného gymnázia z Prahy, kteří dobrovolně přispívali škole peněžními dary.
Před Štědrým večerem byla uspořádaná ve škole v místnosti II. třídy vánoční
18
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nadílka. Všechny děti byly poděleny cukrovím a dárky. Po nadílce děti
zazpívaly vánoční koledy a předvedly divadelní ukázky.
Přikládám tři dobové fotografie dětí z Nových Sedlic – jednu z roku 1928
a dvě z roku 1946. Jsou to děti, které prožily Vánoce za doby první a druhé
světové války.

Tomáš Sáňka, kronikář obce

OKÉNKO DO HISTORIE - Kdy byly naše domky očíslovány
K očíslování domků v naší obci i na Přerovci došlo za hraběte Ignáce Dominika
Chorynského, kdy byl rychtářem v obci Alexandr Patrman a pudmistrem
Michal Jazvec.
Ignác Dominik Chorynský byl šlechtic velmi rozvážný a rozumný. V roce 1761
obdržel šlechtický titul hrabě. Krom panství hoštického získal v roce 1756
sňatkem s Marií Barborou z Hodic i štítinské panství. Hoštice se staly panským
19
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sídlem pro obě panství. Od roku 1760 do roku 1770 zastával Chorynský místo
zemského hejtmana jak v části pruského Slezska, tak i v části rakouského
knížectví Opavského a Krnovského. Hejtmanský úřad vykonával v Hošticích,
tedy v pruské části Slezska. Byl skvělým diplomatem, nabyl velké obliby
na pruském královském dvoře i na dvoře rakouském. V roce 1770 zajišťoval
císařské nařízení týkající se očíslování domů na svém panství.
V dubnu roku 1770 bylo zahájeno v celém rakouském císařství číslování
domů. Celé akci předcházel matriční soupis všech mužů narozených před
rokem 1740, který provedli místní faráři nebo administrátoři. Do takzvaných
„populačních knih“, které se posílaly do Vídně a jejichž opis sloužil sčítací
komisi, se doplňovaly i údaje o sňatcích, přesídleních a úmrtích.
V předem určený den museli být všichni poddaní doma a komise složená
z krajských hejtmanů a vojenských důstojníků (každá komise měla očíslovat
maximálně 12 obcí) prováděla číslování. Byli to sčítací důstojníci,
kteří navštěvovali dům od domu a kontrolovali předem poskytnuté seznamy
osadníků. Obydlená místa se označovala jako konskripční osady a jednotlivé
domy byly očíslovány. K očíslování domů došlo i v osadě Přerovec. Byly
očíslovány domy čp. 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Číslo popisné 1 měla hájenka.
Práce byly ukončeny 16. května 1770, o čemž svědčí zápis v matrice
„narozených, zemřelých a oddaných“ (inv. č. 128, r. 1765–1784), kterou v té
době vedl farář Jan Riedel a kooperátor Jakub Kolečko. V ní uvádí farář čísla
domů od 14. června 1770. První záznam domovního čísla (Num. Haus) v naší
obci je zapsané domovní číslo „4“, ze dne 2. ledna 1771. Toho dne se rodičům
Michalu Jazvecovi a Marianě narodila dcera Magdalena.
Od té doby se jednotlivá čísla domů uváděla v matrikách a pozemkových
knihách.
Tomáš Sáňka, kronikář obce

OKÉNKO DO HISTORIE - Fotografie
Z kolekce dobových fotografií pana řídícího učitele Josefa Klaudy zveřejňuji
níže další nádherné fotografie z roku 1925.
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První snímek je „Plavení koní“. Jedná se o snímek rybníku na Podvihovském
mlýnku. Dnes již rybník neexistuje, zůstaly pouze staré hráze. Stával zde
raritní mlýn, takzvaný rybničný.
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Druhý snímek, „Husy na potoce“, zachycuje klenutý most pod „Císarkou“,
dnes silnicí 1/11. Most byl za druhé světové války zničen a po válce nahrazen
provizorním dřevěným. Teprve v roce 1967 byl postaven železobetonový.

Třetím snímkem je „Květinové rondo“. Jedná se o květinovou výzdobu před
původní školní budovou. Pan řídící učitel Josef Klauda byl totiž rovněž
výborným zahradníkem a skalničkářem.

Tomáš Sáňka, kronikář obce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Celý rok jsme se snažili, aby bylo všem dětem ve školce opravdu bezva,
krásně, vesele a hlavně příjemně, aby se jim dostávalo co nejvíce zajímavých
podnětů. Na cestě dětí za poznáním jsme se stali jejich společníky i ochránci.
Snažili jsme se vytvořit prostředí, v němž by děti mohly s pocitem bezpečí
nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí, bádat
v oblasti mezilidských vztahů, porozumět sobě i ostatním a využívat
příležitostí, které se nám naskytly k poznání života.

Každé roční období má své kouzlo, a proto jsme snažili celoročně využívat
naši přírodní zahradu.
Na podzim jsme sklízeli jablíčka, ochutnávali a vyráběli z nich různé dobroty –
saláty, buchty... A také jsme pekli chleba!
Povedl se a rovněž nám chutnal. Dále jsme na naší zahradě hrabali listí, tvořili
domeček pro ježka, uspávali broučky, hráli pohádky, ale také pozorovali,
jak se mění příroda kolem nás.
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Napekli jsme svatomartinské rohlíčky, rozloučili se s podzimem a svatého
Martina jsme vítali spolu s rodiči a koníčkem Popelkou. Na cestu nám svítily
lampióny.
V zimě jsme pak dováděli na kopci, bobovali, stavěli sněhuláky, závodili
a vydali se do lesa přinést zvířátkům něco dobrého na zub. Lesní zvířátka jsme
také obdivovali na výstavě v Opavě, kde jsme si mohli zblízka prohlédnout
jezevce, muflona, zajíce, bažanty a jiná zvířátka. Své znalosti o lese jsme si
mohli ověřit v lesním pexesu. Poznávali jsme houby, poslouchali zvuky dřeva,
zjišťovali délku rozpadu odpadu v přírodě.
Stačilo se pořádně nadechnout a ve vzduchu vonělo jaro. Do oken nakukovalo
sluníčko. Hráli jsme si, cvičili, zpívali, tvořili a kreslili. Obrázky zdobily nejen
naši školku, ale také pergolu zahrady. Velké tabule byly výstavou pod širým
nebem, kterou obdivovali všichni. Zasadili jsme semínka zeleniny, bylinek
a kytiček, pozorovali a poslouchali potůček. Dováděli na kopci a skluzavce,
zdolávali překážky.
Naplno jsme využívali zahradu. V přírodě má všechno svůj čas, a tak jsme
výsledky snažení a péče o zahrádku sklízeli postupně. Brzy jsme sklidili
ředkvičky, hrášek, ochutnávali bylinky, mrkvičku, rajčátka i petržel do polívky.
Svačinky i oběd pod pergolou chutnaly výborně.
24
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Sladkou pusu jako med a k tomu ozdobené srdíčko dostaly ke Dni matek
všechny maminky. Polibek i dáreček jistě potěšily a zahřály.
Máme rádi pohádky, které nás provázejí každý den. Několikrát do roka nás
v MŠ navštívilo divadlo s krtečkem, myškou, zajíčkem a jinými zvířátky,
se kterými je vždy zábava a legrace. Velkým zážitkem byla pro nás i návštěva
Slezského divadla Opava, kde jsme zhlédli pohádku Broučci.
Jako z pohádky byla také čarodějnice, kterou jsme vyráběli k akci Pálení
čarodějnic. Ta se konala na našem sedlickém hřišti. Čarodějnicemi se to tam
jen hemžilo, byla s nimi velká zábava a nějaká ta dobrota z perníkové
chaloupky přišla dětem vhod.

V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme celoročně navštěvovali knihovnu
v Nových Sedlicích. Na jaře jsme se také ve spolupráci s knihovnicí Terezou
Klemensovou zapojili do celorepublikové akce Noc s Andersenem, která je
spojená se spaním v MŠ. Školka tak ožila i v noci.
Jsme hraví a také rádi soutěžíme a tvoříme. Spolu s rodiči a prarodiči jsme se
dali do tvoření z papírových kartonů a pomocí spojovacích prvků MAKEDO
vytvořili zajímavé výtvory, které zdobily naší MŠ. Protože máme rádi přírodu
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a dbáme o své zdraví, přihlásili jsme se k vytvoření postavy k výstavě ,,Jsi tím,
čím dýcháš“, jejíž vernisáž jsme navštívili.
Rádi poznáváme nové věci, velmi nás bavil týden pokusů, kde nás mnohé
překvapilo. Nad něčím jsme přímo žasli. Také školní výlet nás zavedl do světa
vědy a techniky ve Vítkovicích.
Slavili jsme Svátek dětí a čekalo nás opravdu velké překvapení. Pošťák přinesl
obrovský balík, v němž se skrývala velká molitanová stavebnice, za kterou
moc děkujeme dědečkovi Josefu Hrubému.
Dověděli jsme se také, jak se vyvarovat různých nebezpečí a jak se zachovat
v různých nenadálých situacích, jak bezpečně chodit a orientovat se mimo
domov. Program městské policie byl nejen poučný, ale také velice zajímavý.
Děti si mohly prohlédnout policejní výzbroj, vyzkoušet policejní vůz, pouta,
světlo a zvuk policejní sirény.

Školní rok jsme zakončili besídkou pro rodiče, rozloučením s předškoláky
a veselou párty s klaunem Hugem. Na prázdniny, sluníčko a vodu jsme se už
moc těšili. Moře přijelo až k nám do MŠ, když jsme v mobilním planetáriu
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mohli shlédnout pohádku z hlubin moře Kaluha. Byl to zajímavý a nevšední
zážitek.
Prázdniny utekly jako voda a už jsme se těšili na nové kamarády a spoustu
nových objevů, zážitků a poznání, které nás čekají.
Děkujeme všem, kteří spolupracují s MŠ, a také děkujeme obci za naši velmi
krásnou zahradu, která se pro nás stala místem nejen pro hraní,
ale i poznávání a učení.
Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková

ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Tak jako všichni se v zimních měsících rychle uchylují do svých teplých
domovů, tak i naše včelky jsou stažené ve svých úlech do teplých chomáčů.
Během tohoto období musí mít každé včelstvo zajištěn dostatek glycidových
(cukerných) zásob, vzduchu a samozřejmě být co nejméně rušeno. Pokud
toto našim včelkám dopřejeme, můžeme se při teplé medovině již těšit
na první teplé jarní dny a s nimi spojené první průlety našich včelek.
Krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2017 Vám přejí včelaři
z Nových Sedlic.
Zdeněk Onderka

VÁNOČNÍ POZDRAV Z KOSTELA
Vánoce přicházejí…
Přátelé! Po roce k nám opět přicházejí Vánoce! A není to jen parafráze
všeobecně známé vánoční písničky, ale je to fakt! Pro děti je to čas krásné
idyly. Ony někdy vůbec nevnímají, že se narodil nějaký Ježíš, nějaký Mesiáš,
ale spíše, že přichází Ježíšek, který naděluje pod stromeček. Ti starší,
puberťáci, někdy přemýšlí takto: No, hlavně aby se rodiče vytáhli, ať se mám
čím pochlubit ve škole a můžu trumfnout spolužáky!
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Přicházejí k nám Vánoce! Pro dospělé to znamená zdlouhavé, únavné
a bláznivé běhání po obchodech. Shánění dárků, pak gruntování doma,
vaření, pečení, až konečně nastane ten Štědrý večer a spolu s ním hodování,
sledování televize a blažený pocit nicnedělání!

Přicházejí k nám Vánoce! Pro věřící jsou to svátky narození Ježíše Krista,
Vykupitele. Narodil se jako bezbranné dítě a volá všechny lidi dobré vůle
do své betlémské chudoby. Říká: Pojďte ke mně, vy všichni chudí,
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pronásledovaní, nezaměstnaní, nevzdělaní. Pojďte i vy bohatí, vzdělaní, dobří
i hříšní. Pro vás všechny jsem se narodil, abych vás spasil! Ano, Pán Ježíš
se narodil v chudobě, aby vlastním příkladem ukázal světu, že radost
a spokojenost nenajdeme v bohatství, v honbě za penězi, v užívání,
ve shromažďování majetku, vlastnění domů, aut, v zážitcích, v cestování,
ale v ovládání svých tužeb a ve spokojenosti z toho, co máme!

Sotva se Ježíš narodil, už ho chce Herodes zabít. Sotva pak začne učit,
už se spiknou proti němu velekněží a farizeové. A Kristus na to všechno
trpělivě a milosrdně odpovídá: Milujte i nepřátele… Otče, odpusť jim…
A my, přátelé, tak často čteme v novinách, na internetu, slyšíme ve zprávách
černou kroniku: ten zabil manželku, nepohodli se, ten spáchal sebevraždu,
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tak řešil rodinné rozpory, ten zavraždil vlastní dítě a skočil pod vlak, jiný obral
stařenku o veškeré úspory, další jel moc rychle a pod vlivem alkoholu a zabil
nevinné lidi…
A jak to vypadá u nás doma, v rodině, mezi sourozenci, sousedy, v práci? Kolik
je tam sporů, udávání, anonymů, výhrůžek, nadávek, nactiutrhání?
Někdy mám takový pocit, že mezi lidmi je víc nenávisti než dobré vůle!

Přátelé, přicházejí k nám Vánoce! Celý svět se v těchto svátečních dnech
zastaví u Betléma. Pamatujme, že Betlém znamená narození lásky! A kdo to
nepochopil, ten nepochopil z příchodu Pána Ježíše na svět vůbec nic!
Vánoce, které slavíme, znamenají tedy pro každého z nás nový život, nové
štěstí, novou příležitost, nový smysl života a někdy také možnost nového
začátku. Takové chápání blížících se svátečních dnů a jejich prožívání Vám
a všem Vašim blízkým přeje

P. Adam Małek, komárovský farář
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KLUB ŽEN
Letošní rok byl v Klubu žen opět ve znamení mnoha různorodých akcí.
Pro tento Zpravodaj jsme vybraly ty nejzajímavější.

Výstava Poklady z půdy
Když vznikl nápad vystavit v kulturním zařízení obce historické předměty
z našich půd, sklepů a stodol, vůbec nás nenapadlo, že se sejde tolik exponátů
a že výstava bude mít takovou návštěvnost. Původní záměr, že akce bude
probíhat dva víkendové dny, vzal brzy za své, protože o památky našich
předků projevil zájem nebývalý počet návštěvníků včetně žáků základní
a mateřské školy.
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Expozici během týdne navštívilo celkem 387 zájemců – nejen lidí z obce,
ale i náhodných kolemjdoucích a turistů. Část exponátů si následně zakoupili
nebo zapůjčili pracovnice kravařského muzea pro zámeckou expozici
Odhalení nových tajemství. Na vernisáž v Kravařích jsme byly pozvány jako
čestní hosté.

Besedy a přednášky
Tradičně se snažíme o obohacování našich vědomostí besedami
a přednáškami, na které zveme také širokou veřejnost. V letošním roce jsme
otevřely tato témata:
Broukem přes Kavkaz – Vláďa Škrobánek a Luděk Brhel projeli netradičním
způsobem 14 zemí za 80 dní, přičemž najeli 21 528 kilometrů.
Historie Velké Polomi – přednášku připravili p. Tomáš Sáňka a Ivana Žídková.
Bylo by výborné, kdyby podobnou přednášku autoři připravili také o Nových
Sedlicích.
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Karel IV. – k letošnímu sedmistému výročí narození českého krále a císaře
připravila Monika Krajčovičová přednášku a divadelní pásmo se studenty
Soukromé střední školy podnikatelské v Opavě. Vtipné dialogy a dobové
kostýmy pobavily všechny posluchače.
Beseda s poutníkem Petrem – poučná byla beseda s Petrem Hirschem
o cestě ze Dvora Králové přes Santiago di Compostela, Řím až do Jeruzaléma.
Poutník ušel celkem 16 000 km.

Soutěže
I když nás občas už bolí klouby, opět jsme se zapojily do sportovních soutěží,
které organizují ženské kluby v našem mikroregionu. Jedno klání jsme
připravili také my, a to na sedlickém hřišti. Zúčastnilo se ho pět družstev
(Nové Sedlice, Štítina, Mokré Lazce, Suché Lazce a Lhota). Vítězství připadlo
letos našemu týmu.
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V rámci Dne čisté mobility v Hrabyni byla uspořádána i soutěž o nejlepší
koláč. Nové Sedlice reprezentovaly se svými pekařskými výrobky Kristina
Onderková, Božena Horáková, Hana Kadulová a Věra Onderková. Obsadily
jsme krásné 2. místo.

Jsme si jisté, že k našim soutěžním úspěchům přispívají i originální trička
a plakáty novosedlických žabek.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Nových Sedlicích za podporu. Rády se proto
také účastníme obecních akcí a přispíváme frgáloši, koláči nebo rohlíčky,
například k Pálení čarodějnic, posvícení, Dni dětí, dožínkám či k přivítání sv.
Martina.
Všechny ženy z klubu Vám přejí krásné svátky vánoční v rodinném kruhu,
v novém roce 2017 pak zdraví, osobní i pracovní úspěchy a také hodně elánu,
chuti se bavit a věci řešit se smyslem pro humor.

Irmgard Onderková
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Z RANČE SETKÁNÍ
Rok se s rokem sešel a pomalu uzavíráme ten se šestnáctkou na konci.
Asi poprvé jsme celý rok měli jen čtyři koně. Takže mladý Cat, v zimě teprve
obsedlý, musel naskočit do plného provozu úterních vožení hned z kraje.
Ukázal se jako velmi charakterní kůň, když ze začátku ještě jako hřebec
dokázal bezpečně svézt všechny skotačící dětičky a v klidu zvládnout veškeré
hemžení kolem sebe. Dnes už je z něho spokojený valášek a dělá nadále
pokroky na své cestě jezdeckého koně.
U Daisy se projevila genetická vada, na základě které jsme museli upravit celý
způsob stravování a pobytu na pastvinách. Nebylo to lehké období. Teď už
snad víme, jak pracovat s tím, aby Daisy mohla dělat i nadále radost, protože
pro svou přátelskou a milou povahu je velmi oblíbeným koněm nejen u dětí,
ale i u dospělých. Popelka byla třikrát u ženicha, moc jsme si přáli hříbátko.
Bylo by to krásné, kdyby se na ranči zase narodilo mláďátko! Nicméně
nezabřezla, a tak se na vlastní přírůstek nemůžeme těšit. Nevadí,
i přesto zůstává miláčkem nás všech! Baron tomu všemu nadále šéfuje
a spolehlivě vozí od začátečníků po pokročilé. Spolu poznávají krásné okolní
lesy.
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Všichni koníci dohromady udělali spoustu radosti, když vozili v Hradci nad
Moravicí při otevírání turistické sezony nebo v Hrabyni při prvním ročníku
guláš festu.
Každé úterý jsme měli na vožení plno a pro návštěvníky bylo vždy přichystáno
drobné občerstvení v podobě domácí buchty a limonády – k tomu i lavičky
na sednutí, ať to čekání, než se drobotina povozí, není tak dlouhé. Přes léto se
koníci téměř nezastavili a svezli mnoho stálých i nových zákazníků. Ranč žije
a snažíme se, ať se u nás cítíte dobře a užijete si relaxu při projížďkách
na spolehlivých koních, načerpáte energii z přírody a vracíte se domů
o kousek spokojenější…
Děkujeme všem, kteří nás navštívili, byli spokojení a reference předali dále.
Děkujeme za podporu mnohých, bez kterých bychom nemohli fungovat
(pronájmy pastvin, odvoz hnoje atd.), a děkujeme za každé setkání s Vámi
všemi, kteří jste k nám zavítali! Těšíme se na nová poznání.
Přejeme požehnané Vánoce v klidu, pohodě a s úsměvem a do nového roku
spoustu milých setkání na cestě životem.

Za všechny z ranče Johanka

SVÁTEČNÍ KONCERTY
DATUM

HODINA

KOSTEL

UDÁLOST A MÍSTO

Pondělí
26.12.2016

16.00

NOVÉ SEDLICE

VÁNOČNÍ KONCERT

Neděle
08.01.2017

14.30

KOMÁROV

KONCERT
HUDBY

DECHOVÉ

Z HRADCE NAD MORAVICI
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BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHU
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MOBILNÍ APLIKACE „V OBRAZE“
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce.

Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici
důležité informace z obce ve Vašem chytrém telefonu? Právě pro Vás je
určena nová mobilní aplikace – V OBRAZE, která Vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní Vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci stáhnout?
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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:

starostka@novesedlice.cz

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

Grafické zpracování:

Tomáš Prchala

Jazyková korektura:

Tereza Klemensová

Kresba na titulní straně:

Miriam Johanka Štivarová

Tisk:

Jaroslav Ignác, Optys s.r.o

Tento zpravodaj byl vydán pro vnitřní potřebu obce Nové Sedlice a je
neprodejný.
Datum vydání: 23.12.2016
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