obec NOVÉ SEDLICE

DUBEN 2011

Vážení spoluobčané,
tak jsme se konečně dočkali – je tady jaro a s ním pozvolna přichází tolik
očekávané slunné a teplé dny. Máme za sebou poměrně mrazivou zimu,
která naštěstí pro náš rozpočet byla docela skoupá na sněhové přeháňky. Čas
ubíhá opravdu zběsilým tempem, a proto se ještě na chvíli zastavme
a připomeňme si, co všechno se v obci událo od vydání posledního
zpravodaje.
Před vánocemi jsme si zazpívali s dětmi z MŠ u vánočního stromu
a poklábosili se sousedy na adventním setkání. Zasportovat jsme si mohli při
vánočním turnaji ve stolním tenise, který uspořádalo sportovní sdružení
OKD, anebo při lednovém cvičení ZUMBA pod vedením Evy Suchánkové.
Obdobné cvičení pro ženy se koná každou středu v 18,00 hod v sále
kulturního zařízení.
Na počátku ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem
byla Charita Hrabyně. Výtěžek letošní sbírky v Nových Sedlicích činil
16.883,- Kč. Děkujeme všem dárcům za finanční dary a vlídné přijetí těchto
koledníčků,
kteří
si
samozřejmě
zaslouží
naše
uznání:
Marek Vilč, Adéla a Jakub Seidlovi, Filip Kaštovský, Tomáš Both, Martina
a Jan Lindovští, Marie Kubesová, Martin Onderka, Sebestian a Nathan
Štivarovi a Marek Smolinka.
V polovině ledna jsme měli možnost si prohlédnout všechny obecní budovy
během akce nazvané „Den otevřených dveří“, po které následovala beseda
s kronikářem Tomášem Sáňkou. Tato beseda měla takový úspěch a byla
natolik obsáhlá, že se účastníci na místě domluvili na uspořádání druhého
dílu, který se uskutečnil v únoru. Technickou podporu zajistil p. Tomáš
Prchala.
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Konala se dvě zasedání zastupitelstva obce. Nejbližší zasedání bude v pondělí
18. dubna 2011 v 17,30 hod.
Poslední sobota v lednu se nesla ve znamení tance a veselí. Konal se
12. obecní ples. Ráda bych tímto poděkovala všem přátelům, kteří se na
náročné přípravě a realizaci podíleli a díky kterým se celá akce opravdu velmi
vydařila. Nebylo jednoduché domluvit na poslední chvíli muzikanty, ale
nakonec se vše podařilo a tančilo se skoro až do rána. Také velice děkuji
štědrým sponzorům za ceny do tomboly.

Plesovou sezónu zakončilo vodění medvěda a pochování basy, které, tak jako
každým rokem, skvěle připravilo sdružení dobrovolných hasičů.
Nerada bych zapomněla poděkovat také:


členům hasičské zásahové jednotky, kteří si během zimy vzali za své
odklízení sněhu na veřejných prostranstvích, a občanům, kteří čistili
chodníky před svými domy



dobrovolníkům z řad občanů, kteří na své náklady a ve svém volném čase
pomáhají zkrášlovat naši obec a šetřit obecní rozpočet:
p. Šimeček (výroba nářadí k odklízení sněhu, likvidace spadaných dřevin
do potoka), p. Lasák (frézování sněhu z chodníků), p. Bena (zasklení
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rozbitých obecních vývěsek), p. Kaštovský (odklízení sněhu na hřbitově),
T. Klemensová (jazyková korektura zpravodaje) a další …


MŠ, skautům, sdružení OKD a SDH za skvělou spolupráci s obecním
úřadem

Tímto poděkováním ukončím své krátké ohlédnutí za zimou a těším se na
setkávání s Vámi na nadcházejících akcích, které nás v průběhu jara čekají
a o kterých Vás budeme informovat na dalších stránkách tohoto zpravodaje.
Práce kolem domů a na zahrádkách jsou v plném proudu a s nimi je po zimě
spojeno také zvýšené množství odpadu, kterého bychom se všichni
potřebovali zbavit. Také letos budou u obecního úřadu přistaveny kontejnery
na odpad, který není možno vytřídit na plast, sklo, papír, elektro a kovový
šrot. Jelikož náš současný smluvní partner pro likvidaci odpadů neposkytuje
možnost přistavení prázdného a odvozu plného kontejneru o víkendu, byli
jsme nuceni opět přistoupit na, pro většinu z nás, nevhodný termín, a to
čtvrtek 14. dubna. Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat následující den
v pátek 15. dubna od 15,00 do 17,00 hod.
Na základě těchto zkušeností, ale také z důvodu maximálního snížení nákladů
na likvidaci odpadů a získávání odměn za efektivní třídění recyklovatelného
odpadu, jsme v době přípravy tohoto zpravodaje zahájili jednání
s konkurenční svozovou firmou v regionu. V případě, že by se nám podařilo
domluvit výhodnější a flexibilnější podmínky spolupráce, budeme Vás
o případných změnách ihned informovat.
Obecní úřad ve spolupráci s hasiči, skauty, MŠ, sportovním sdružením OKD,
fotbalisty, dobrovolníky z obce a hospůdkou u Matěje organizuje v sobotu
9. dubna úklidový den.
Společnými silami se pokusíme zbavit naši obec např. posypového materiálu
zimní údržby z chodníků a cest (ten budeme moci opět využít v zimě k posypu
namrzlých chodníků), zde bychom chtěli požádat spoluobčany bydlící
především na ulici Hlavní o pomoc ve formě smetení kamínků na hromádky,
které budou následně odvezeny.
Dále budeme čistit potok od nahromaděných odpadků a naplavenin, uklízet
areál hřiště, vyklízet půdní prostory školky a členové SDH budou svážet
železný šrot. Hasiči rádi pomohou starším občanům nejen s vynesením
šrotu, ale také s likvidací nepoužívaných elektrických spotřebičů. Zájemci se
mohou domluvit předem osobně nebo telefonicky na obecním úřadě.
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A protože po těžké práci je třeba si oddechnout a pobavit se, všichni
zúčastnění se večer sejdou na hřišti, kde si společně opečeme nějakou tu
zdravou dobrotu, uhasíme žízeň vychlazeným pivem a v případě příznivého
počasí můžeme posedět u táborového ohně. Bližší informace ještě upřesníme
na plakátech, internetu a Facebooku.
Jak jsem již uvedla, jedná se o společnou
akci občanů, ale také příznivců Nových
Sedlic.
To znamená, že vítán je opravdu každý  .
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a slunné a teplé jaro.
Zuzana Rohovská

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA A DÍLNA
V neděli 17. dubna 2011 Vás srdečně zveme na Velikonoční výstavu Barbie
panenek nastrojených v úžasných háčkovaných šatech všech tvarů, barev a
stylů.
Pro představu můžete nahlédnout na www.kasi.wgz.cz.
Aby chlapci a pánové nepřišli zkrátka, mohou se v rámci velikonoční dílny
naučit plést pomlázku, nebo tvořit výrobky z kůže. Děti z MŠ si pro nás
připravily malé překvapení a nebude chybět ani prodej
velikonočních dekorací, zdobení vajíček a uvidíme, co
všechno nás ještě napadne.
Určitě přijďte, bude legrace.
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REVIZE KOMÍNŮ
S končící topnou sezónou bychom neměli zapomenout také na revize a čištění
komínů. Poptávali jsme tyto služby pro obecní budovy a využijeme nabídky
firmy Havlický z Opavy (www.sluzbyhavlicky.cz):


450,- Kč za revizní zprávu + 200,- Kč za čištění komína + DPH a náklady
na dopravu

V případě, že by o tyto služby mělo zájem více domácností z naší obce
a domluvili bychom si společný termín realizace těchto služeb, nabízí firma
zvýhodněnou cenu:


350,-Kč za revizní zprávu + 150,- Kč za čištění komína + DPH.

Náklady na dopravu budou rozpočítány dle počtu kontrolovaných
domácností.
Žádáme tedy občany, kteří mají zájem o výše uvedené služby, aby
kontaktovali obecní úřad nejpozději do konce dubna.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
18. – 19. dubna 2011 se v kulturním zařízení obce uskuteční humanitární
sbírka použitého ošacení a materiální pomoci pro sociálně potřebné. Vždy od
14,00 do 18,00 hodin můžete odevzdat v krabicích, či igelitových pytlích tento
materiál:
- letní a zimní oblečení (i dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, útěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2)
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- obuv – veškerou nepoškozenou
- hračky nepoškozené a kompletní
Věci, které nemůžeme přijímat:
- elektronika, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky,
znečištěný a vlhký textil
Více na: www.diakoniebroumov.org
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SVOZ ODPADŮ V ROCE 2011
Jelikož obec v současné době platí svozové firmě za výsyp každé popelnice,
ne za množství odevzdaného odpadu, prosíme občany, kteří mají zájem
o snižování obecních nákladů na likvidaci komunálního odpadu, aby dávali
k výsypu pouze plné popelnice. Je sice skvělé, že pilně třídíme a tím máme i
méně odpadků v popelnici, nicméně pokud si popelnici necháme vysypat,
aniž by byla plná, stojí to obec (tedy nás všechny) stejné peníze, jako vysypání
popelnice z domácnosti, kde třeba netřídí vůbec a popelnici odevzdají plnou.
Ušetřené peníze bychom mohli využít například na nákup dětské skluzavky
z recyklovaného plastu.
Děkujeme

Termíny svozu odpadu (popelnice) pro rok 2011
1. pololetí
5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.,
2. pololetí
6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.,
21.12.

Termíny svozu plastu pro rok 2011
23.2., 27.4., 29.6., 31.8., 26.10., 28.12.
Pro více informací týkajících se třídění odpadů, ohleduplného topení, ovzduší
apod. doporučujeme internetové stránky www.arnika.org .

PODPOŘME NAŠÍ ŠKOLKU!
A zase ty odpady. Děti z mateřské školy v Nových Sedlicích se zapojily do
soutěže ve sběru starého papíru. Chcete-li jim tedy pomoci k vítězství, stačí,
abyste Vaše staré noviny a časopisy svázali do balíčků, zvážili a s označením
hmotnosti odevzdali ve školce.
Zároveň také informujeme zájemce, že se v květnu uskuteční zápis dětí do MŠ
v Nových Sedlicích pro školní rok 2011/2012.
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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,-
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/ první strana
/ první strana
/ první strana
/ první strana

INTERNET
Internet HAVEL
Rádi bychom zmapovali, kolik domácností v současné době využívá
internetové připojení poskytované společností HAVEL a jaká je spokojenost s
touto službou. Zajímá nás, zda byste měli zájem o změnu poskytovatele.
Kontaktujte prosím obecní úřad.

PROJEKT – „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“
S velkou radostí mohu oznámit, že naše obec byla vybrána do projektu
Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových
„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“.
Cílem tohoto projektu je seznámit seniory se základní obsluhou osobního
počítače a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním
textu. Dále také naučit seniory používat mobilní telefon a platební kartu.
Tento bezplatný kurz je určen pro seniory důchodového věku, kteří dosud
neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků
a jsou úplnými začátečníky.
Kurz v Nových Sedlicích se bude konat v týdnu od 9. – 13. května 2011 vždy
od 14,00 do 17,00 hodin v kulturním zařízení obce.
Vzhledem k tomu, že kapacita kurzu je 10 osob, prosíme zájemce o účast, aby
se přihlásili na obecním úřadě co nejdříve.
„Když jsem ještě působil jako lektor počítačů v Opavě, senioři si vždy tyto
kurzy velice pochvalovali a byl o ně veliký zájem. Přestože je neměli zdarma.“:
vzkazuje a doporučuje Tomáš Prchala

ZKOUŠKA ROZHLASU
Za účelem ověření dosahu a srozumitelnosti verbálního hlášení
prostřednictvím elektronického hlásiče umístěného na budově mateřské
školy, proběhne v pátek 8. dubna 2011 v 17,00 h zkušební hlášení.
Prosíme občany, aby kontaktovali obecní úřad v případě, že hlášení neuslyší.
Děkujeme.
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NOC KOSTELŮ

WWW.NOCKOSTELU.CZ

V pátek 27. května 2011 od 20,00 do 22,00 hodin bude v rámci akce NOC
KOSTELŮ otevřen pro širokou veřejnost kostel Sv. Prokopa v Komárově.
Na programu bude:
• vystoupení dětské scholy
• hudební zastavení - housle + varhany
• mariánský koncert chrámového pěveckého sboru Cantate Domino
• noční bdění s varhanní hudbou
• výstava výtvarných prací žáků ZŠ z Komárova.
Noc kostelů se bude každým rokem konat pouze v jednom z kostelů zdejší
farnosti. V roce 2012 se uskuteční Noc kostelů v kostele Nejsvětějšího srdce
Ježíšova v Nových Sedlicích.
Více info na www.nockostelu.cz

KALENDÁŘ JARNÍCH AKCÍ
Sobota 2. dubna

Fotbalový zápas Nové Sedlice - Brumovice

Sobota 9. dubna

Jarní úklid v obci – sběr kov. šrotu

Čtvrtek 14. dubna

Odpady – kontejnery u OÚ

Pátek 15. dubna

Sběr nebezpečného odpadu

Neděle 17. dubna

Velikonoční výstavka a dílna

Pondělí 18. dubna

4. zasedání zastupitelstva obce

18. – 19. dubna

Sbírka použitého ošacení

9. – 13. května

Kurz „Senioři komunikují“

27. května

Noc kostelů

4. června

Den dětí
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Okénko do historie obce
Vesnická kapela Nové Sedlice
Málokdo si pamatuje, že naše obec měla i vlastní hudební těleso – kapelu.
První skupina se zrodila v letech 1910 – 1911 a hrála v tomto složení:
tři bratři Valáškové (Josef, Jan a Alois), František Onderka z č. 1, Jan Šindelář,
Rudolf Vašek a Josef Kaštovský, který byl z Mokrých Lazců.
Kapela neměla dlouhého trvání a rozešla se, když se někteří její členové
odstěhovali.
Roku 1913 byla sestavena nová kapela, kterou secvičil a organizoval
Josef Kaštovský z Mokrých Lazců. V kapele hráli: Rudolf Onderka z č. 23 (padl
v 1. světové válce), Josef a Richard Škrobánkovi z č. 6, Alois a Ludvík
Havlíčkovi z č. 19, Rudolf Falhar, Jan Lazar a Vincenc Světlík.
Vincenc Světlík, tehdejší starosta obce, se zdokonalil v hudbě ve vojenské
kapele v Opavě.
První světová válka 1914 – 1918 pozastavila činnost kapely, ale již v roce 1919
skupina nadšenců hraní znovu obnovila. Mimo jiné získala i nové členy:
Vincence Světlíka a Metoděje Světlíka z č. 10, Josefa Onderku z č. 33,
Alfonse Rackého z č. 7, Josefa Vaculu z č. 2, Jana Miketu z č. 32, Bohumila
Komendu z č. 59, Jindřicha Žídka z č. 47, Františka Střílku z č. 50 a Josefa
Kaštovského z č. 58.
Když bylo v roce 1921 založeno „Sdružení hudebníků republiky“, přidružilo se
hudební těleso Nových Sedlic ke sdružení kapel, které mělo centrum v
Suchých Lazcích. Každý člen kapely musel prokázat před zkušební komisí
znalost svého nástroje praktickou zkouškou. V komisi zasedal i Vincenc Světlík
z Nových Sedlic. Těleso dostalo oprávnění k hraní na veřejnosti a zároveň byl
stanoven členský měsíční poplatek ve výši 2,- Kč. Kapela se tak stala
organizovanou, s právem vystupovat na veřejnosti s hudebními produkcemi.
Zároveň musela odvádět autorský poplatek „Ochrannému svazu autorů“, tzv.
OSA. Tento poplatek činil v průměru 16,- Kč za jednu taneční zábavu. O tom,
kdy a jak kapela zanikla, nejsou dochovány žádné zprávy.
Prosím spoluobčany, kteří k historii obce mohou poskytnout jakékoliv
informace, fotografie, případně jiné dokumenty, aby mě kontaktovali.
Čerpáno z kroniky Josefa Klaudy.
Tomáš Sáňka
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VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Jako každoročně jsme se těšili na nejkrásnější svátky v roce. Období Adventu
a Vánoc jsou pro všechny nejen obdobím, kdy dáváme a dostáváme dárky,
ale hlavně obdobím setkávání, společného tvoření, vůně perníčků, cukroví a
hezkých chvil a prožitků.
Také letos jsme se dali s velkou chutí do nácviku vánočních koled a písní a
těšili se, až se předvedeme u velkého vánočního stromu, který se rozzářil
první adventní neděli před naší MŠ. V adventním kalendáři ubývalo zavřených
okýnek a my si krátili čekání výrobou vánočních ozdob, pečením cukroví a
perníčků. Společně s maminkami jsme po dvě odpoledne tvořili z keramické
hlíny svícínky, zápichy, andílky, stromečky, hvězdičky, sněhuláčky, rybičky.
Vyrobené ozdoby se musely vypálit v peci, potřít glazurou, hezky zabalit,
ozdobit stužkou a bylo hotovo. Byli jsme pyšni na výsledek naší společné
práce, kterou obdivovali rodiče, babičky, dědové, tety a všichni, kteří vánoční
zastavení navštívili.
Sál Obecního domu se rozsvítil vánočním stromečkem, svíčkami, rozzářil se
vánočními ozdobami, betlémy, svícny, keramikou, perníčky. Velký den je tady.
Vánoční atmosféru dotvářel příjemný zvuk vánočních písní a koled.
Děti, rodiče, prarodiče, ale kdokoli z obce a okolí, zkrátka všichni, kdo měli
chuť, si mohli vyzkoušet vyrobit zápich z voňavého včelího vosku, nazdobit si
perníček, pustit si lodičku ze skořápky, vyrobit si přáníčko. Mohli jsme
objevovat, ale i vyzkoušet si, jak se vyráběly a zdobily výrobky z kůže –
přívěšky, pásky, pouzdra na brýle, klíčenky.
Vůně, pohoda, klid byli cítit všude okolo. Kdo nechtěl tvořit, mohl si jen užívat
atmosféru společného setkání a na památku si pak mohl zakoupit keramický
svícen, ozdobu nebo sladký perníček.
Pohodu společného odpoledne zakončilo zpívání u vánočního stromu. Děti se
svými učitelkami z MŠ pilně cvičily a výsledek vynaloženého úsilí se dostavil.
Kdo koledy znal, přidal se k nám. Přání od dětí bylo tečkou za hezky prožitým
odpolednem.
p. Jana Popková, MŠ Nové Sedlice
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Vážení sportovní přátelé!
Jako už předloni, tak také na sklonku loňského roku
uspořádal náš sportovní oddíl SK OKD Nové Sedlice
vánoční turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované
hráče.
Toto sportovní zápolení se odehrálo ve dnech 27. 28. 12. 2010, tedy hned po vánočních svátcích. Termín byl jistě lákavý pro
mnohé, kteří rádi kompenzovali zvýšenou dávku kalorií po svátečním
hodování pohybovou aktivitou.
Turnaje se zúčastnilo 29 hráčů a hráček, kteří soutěžili ve třech kategoriích:
starší žáci, ženy a muži.

Turnaj zahájily zápasy starších žáků, kde zvítězil Adam Vitásek z Opavy, na
druhém místě skončil Vít Kocián ze Štítiny a konečně třetí se umístil Tomáš
Křenek z Hranic na Moravě.
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V další kategorii svedly líté sportovní boje mezi sebou ženy. Ve finálovém,
sourozeneckém souboji zvítězila Katka Šindelářová, druhé místo vybojovala
Petra Šindelářová a třetí místo obsadila Zuzana Rohovská, všechny z Nových
Sedlic.
Vrcholem prvního dne turnaje byly ve čtyřech kvalifikačních skupinách zápasy
mužů, kde formou souboje každý s každým hráči ve všech skupinách soupeřili
o první čtyři postupová místa do dalších vyřazovacích zápasů druhého dne.
Druhý den turnaje proběhly vyřazovací zápasy (tzv. play off) o postup do
závěrečných finálových bojů. V semifinálových zápasech z dvojic Světlík Ignác a Volný – Telecký vzešli finalisté turnaje Ignác – Telecký.
Z toho druhý semifinálový zápas, který můžeme bez ostychu nazvat jako
předčasné finále, měl dramatický průběh s dlouhými a divácky atraktivními
výměnami na hracím stole, plný smečí a obraných úderů.
Ve finálovém zápase pak s převahou zvítězil pan Jaroslav Telecký z Bystřice u
Třince. Konečné pořadí na stupních vítězů v mužské kategorii:
1. Jaroslav Telecký, Bystřice u Třince
2. Jaroslav Ignác, Nové Sedlice
3. Miroslav Volný, Opava
Za zmínku určitě také stojí účast desetiletého Adama Vitáska, který nejen, že
zvítězil ve starších žácích, ale také postoupil do vyřazovacích bojů druhého
dne v mužské kategorii a svojí hrou potrápil mnoho zkušenějších playerů.
Zápasy ve všech kategoriích sledoval plný sál povzbuzujících diváků, kteří měli
rovněž možnost občerstvení.
Závěrem Vás všechny zveme a těšíme se za rok na příštím turnaji.
Děkujeme za vstřícný přístup starostce obce paní Zuzaně Rohovské, panu
Pavlu Hančilovi s rodinou za obětavé zajištění občerstvení.
Za dary děkujeme sponzorům: firmě OPTYS, spol. s r.o., BUNCOL spol. s r.o a
Gikostart- okna a dveře
Za pořadatele: Břetislav Světlík
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SKAUTSKÁ OBEC
12. oddíl DOHODA působí ve třech obcích. 70 členů je z obcí Nové Sedlice,
Podvihov a Štítina. Patříme k sekci vodních skautů, to znamená, že nosným
programem při výchově dětí jsou vodácké aktivity. Mnozí z vás jste již někdy
"sjížděli řeku" nebo jste na dovolené trávili čas u vody. Zajisté jste si všimli
spousty prostředků a výbavy, které jsou u takových aktivit potřeba. To je to
kouzlo, které proměňuje děti "obecné" v děti - vodní skauty. Motivace dětí je
umocňována atraktivitou prostředku pro činnost. Jedná se o stejný prvek,
který uplatňují dobrovolní hasiči při výchově mládeže, když děti učí ovládat
záchranářské prostředky. Člověk je pak naplněn sebeuspokojujícím pocitem,
že dokáže něco navíc, něco, co se může hodit…
Skauting ctí symboliku. Máme vlajky, kroje, odznaky, pokřiky, pozdravy a
hesla. Tvoří to "ducha skupiny". Heslem oldskautů (dospělých činovníků) je
SLOUŽÍM! A povím vám, to se to pak slouží, když vidíte, jak děti naplňují úsilí
svých vůdců! Když vidíte, jak samostatně bojují na lodi ve větru s vlnami a
dojdou cíle - přistanou u břehu. Vědomí rizik a naléhavost situace z dětí,
ostatně i z dospělých, dělá lepší lidi. Uvědomíme-li si, jak křehké je bytí, pak
jej chráníme sobě i jiným - jsme prospěšní.
Je mi milo, že své úsilí naplňujeme právě v Nových Sedlicích. Obec nás
podporuje! V Podvihově se nám podpory zatím nedostává. Snad je to proto,
že zde působíme teprve krátce. Ve Štítině je podpora podmiňována
příslušností k obci. Proti tomu Sedličtí vždy přicházeli s otevřenou náručí. Pan
starosta Both společně s manželkou našel každoročně čas navštívit nás na
táboře (žádný jiný představitel kterékoli ze zmíněných obcí toto
neabsolvoval). Je to pro nás čest! A znovu je mi milo, neb paní starostka
Rohovská vyznačuje se přátelským postojem a přívětivě naslouchá. Tedy se
radujeme, že jsme v Nových Sedlicích doma víc než kde jinde. Je to naše
společná radost…
Jiří Glabazňa (12. oddíl DOHODA)

A POZOR! Jsou ještě POSLEDNÍ volná místa na letošním skautském táboře!
Zájemci ať se přihlásí na OBECNÍM ÚŘADĚ co nejdříve.
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PES PŘÍTEL ČLOVĚKA
UKÁZKA CANISTERAPIE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti v naší mateřské škole mají velmi blízký vztah ke zvířatům. Návštěva
pejsků přímo v prostředí, kam chodí jen děti, nadchla všechny bez výjimky.
Jejich majitelka si s dětmi bezprostředně povídala o tom, jak by pejsek mohl
ublížit, jak se k němu správně chovat, i co všechno k životu potřebuje. Laskání
a mazlení se s pejsky nebralo konce. Každé dítě si najednou přálo mít doma
psa – živého kamaráda, který umí sednout, zůstat, přinést aport a se kterým
si může hrát.
Za odměnu mohly děti pejskům dát z ručičky krmení, což se jim líbilo nejvíce.
Krmily by je snad celý den. Hodina canisterapie utekla jako voda a paní
majitelka dětem slíbila příští návštěvu se štěňátky. Budeme se moc těšit.

p. Jana Popková, MŠ Nové Sedlice
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BESEDA S JIŘÍM PĚLUCHOU, AUTOREM A ILUSTRÁTOREM KNIHY
KDYŽ MARKÉTKA SNÍ POPLETENÉ SNY
Komárovský rodák Jiří Pělucha zavítal mezi děti se svou knížkou a dcerou
Barborkou, hlavní hrdinkou knížky. Bylo to poprvé, co se děti setkaly s
autorem knihy a tak na něj byly moc zvědavé.
Pan Pělucha děti zaujal zajímavým vyprávěním, jak vznikala kniha a její
obrázky. Dnes již dospělá Barborka - Markétka dětem málo připomínala
holčičku z knížky, ale brzy si je získala zajímavým čtením ukázek z knihy,
kterou děti znají z mateřské školy. Nejvíce se dětem líbily Markétčiny hračky,
které v knize ožívají, děti si je mohly ohmatat, panenku pochovat.
Kamarádem všech dětí se stal medvěd Matěj, který si s nimi i zatancoval. Pan
Pělucha naučil děti dělat z piškotu měsíček, vysvětlil, proč dědeček jedl v
čepici vločkovou polévku a proč se Markétka polekala, když v lese našla
babku.
Každé dítě bylo za svou pozornost odměněno obrázkem, autor věnoval
mateřské škole jednu ze svých ilustrací a vepsal věnování s podpisem do své
knihy „Když Markétka sní popletené sny“.
p. Jana Popková, MŠ Nové Sedlice

FOTBAL – SK NOVÉ SEDLICE

WWW.SKNOVESEDLICE.NETUJE.CZ

Los Horský pramen III. tř, sk. B, muži - jaro 2011
Sobota 26. března
15.00 h.:
Komárov – Nové Sedlice
Sobota 2. dubna
15.30 h.:
Nové Sedlice – Brumovice
Sobota 9. dubna
15.30 h.:
Pustá Polom B – Nové Sedlice
Sobota 16. dubna
16.00 h.:
Nové Sedlice – Holasovice
Sobota 23. dubna
16.00 h.:
Palhanec – Nové Sedlice
Sobota 30. dubna
16.30 h.:
Nové Sedlice – Otice B
Sobota 7. května
16.30 h.:
Hlavnice – Nové Sedlice
Sobota 14. května
16.30 h.:
Nové Sedlice – Budišov n B. B
Neděle 22. května
17.00 h.:
Větřkovice – Nové Sedlice
Sobota 28. května
17.00 h.:
Nové Sedlice – Skřipov
Sobota 4. června
17.00 h.:
Březová – Nové Sedlice
Sobota 11. června
17.00 h.:
Nové Sedlice – Chvalíkovice
Sobota 18. června
17.00 h.:
Vávrovice – Nové Sedlice
Vstupné na zápas je pro muže 10,- Kč a pro ženy a děti zdarma.
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VELIKONOČNÍ ÚVAHA
Milí přátelé! Opět tady máme krásné a úchvatné jaro. V křesťanském životě
spolu s tímto ročním obdobím přicházejí také důležité oslavy. Už od Popelce,
který byl letos 9. března, skrze postní dobu se připravujeme na Svatý týden,
který začneme žehnáním ratolestí na Květnou neděli 17. 04, a na Velikonoce,
které letos slavíme v neděli 24.04. Musíme si znovu připomenout a uvědomit,
že tento týden je nejdůležitějším a tyto Svátky jsou nejvýznamnější pro
všechny křesťany. Myslím si, že účast na obřadech Zeleného čtvrtku, Velkého
pátku a Bílé soboty plná duchovního ztišení a zároveň otevřenosti každému z
nás přispěje, ať už k opětovnému přiblížení se k Bohu, tak také k pochopení
obsahů rozmanitých zákoutí duše. Láska, vyjádřená v lámání chleba ve
Večeřadle, v kruté bolesti, opuštěnosti a nepochopení na Golgotě, a v
konečném vítězství, o němž svědčí prázdnota hrobu a symboly světla a vody,
nechť každého z nás osloví, povzbudí a inspirují k následování.
Letos se chceme obzvlášť dobře připravit na velikonoční obnovu křestních
slibů, jelikož v rámci příprav na Cyrilometodějské výročí v roce 2013 chce
církev svou pozornost v tomto roce soustředit především na svátost křtu.
Měli bychom se společně dotknout něčeho hlubšího, mělo by nás to
posunout jak v chápání významu této svátosti, tak v samotném životě
křesťana. To znamená zkusit žít milosti křtu s větším odhodláním i s větší
odpovědností. Jedná se o to zakoušet na sobě, co jsem vlastně od Boha ve
křtu získal. Většina z nás, přiznejme to, si okamžik svého křtu nepamatuje.
Nemění to ovšem nic na skutečnosti, že křest je zlomovou událostí v životě.
Křest nás osvobozuje od otroctví hříchu. Skrze něj se stáváme členy církve,
údy Kristovými a Božími dětmi. Skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista se nám
otevírá nový život, který není omezen časem ani konečností hmoty, a
vstupujeme do Božího království. Přijmout křest znamená tedy přijmout
pravidla tohoto království, vyjádřená v Desateru a v přikázání lásky k Bohu a
bližnímu. Křtem se vědomě hlásíme k jedinému pravému vládci, kterým je
Bůh, a během slavnosti vzkříšení, na Bílou sobotu večer, slavnostně
obnovujeme své odhodlání žít z přijaté křestní milosti. Tam také se trojím
zřeknutím vzdáváme Zlého, který nás chce vlastnit, zotročit a zničit, a s
důvěrou v Boží pomoc se odhodlaně stavíme na stranu dobra.
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Kdysi se mi do rukou dostala tato povídka: Jednoho dne muselo malé telátko
projít hustým lesem, aby se dostalo na svou pastvu. Protože to však nebylo
moc chytré zvíře, kráčelo si dalekou oklikou, která vedla skrze nesčetná údolí
a pahorky. Další den si touto cestou vykračoval pes. Když spatřil vyšlapanou
stezku, bez zbytečného uvažování se po ní dal. Za nějakou dobu i beran, když
uviděl už docela slušně vyšlapanou cestu, vedl po ní své stádo. Časem také
lidé bydlící v okolí začali používat tuto stezku, jenž byla klikatá, hrbolatá, měla
hodně nepříjemných a nebezpečných zatáček a děr. Lidé jen s velkou
námahou zdolávali tuto cestu a neustále na ni naříkali. Nic to ale na věci
neměnilo. Pořád všichni touto cestou chodili, a dokonce se stala i kupeckou
stezkou. Prodavači různého zboží s velkou námahou po ní vedli svá zvířata a
vezli své drahocennosti. Projít tuto cestu trvalo kolem tří hodin, i když do
stejného cíle by se dalo dojít za půl hodiny. Ovšem nikoho to nenapadlo.
Tak uplynulo mnoho let. Každý si stěžoval, ale všichni pořád volili tu
nejnáročnější trasu. Celou dobu se moudrý les smál a sledoval, jak hloupí lidé
slepě kráčejí ve šlépějích malého telete a neuvažují, zdali vůbec zvolili tu
nejlepší cestu.
O Slavnosti Zmrtvýchvstání potkáváme vzkříšeného Pána, který není jen
nějakou sochou, symbolem, vzpomínkou nebo přízrakem. Je skutečným a
živým Ježíšem Kristem, jehož znali apoštolové a známe i my. On k nám o
těchto svátcích přichází a dává nám opravdu konkrétní úkoly. Když je budeme
plnit, budeme čím dál tím blíž svému vlastnímu štěstí. Je ovšem třeba začít
18
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hned. Dnes, zde a nyní, okamžitě, bezodkladně! Na začátku, možná také ve
světle přijatém před lety ve svátosti křtu, je třeba zamyslet se nad
opravdovostí našich každodenních skutků. Musíme pochopit, že cesta, kterou
kráčejí lidé kolem nás, nemusí být vůbec správná. A také jí často není. Jedná
se o to, abychom ve svém životě nekráčeli cestou vyšlapanou „malým
telátkem“, ale abychom byli vždy schopni optimalizovat správnou volbu. Aby
tomu tak bylo, je třeba vždy hledat radu u Krista, prostě krmit se jeho slovem.
Jen tehdy nabereme sílu, abychom i dnes, v tomto komplikovaném světě,
který nabízí nesčetné množství různých cest, kráčeli v Kristových šlépějích a
jednou měli podíl na jeho zmrtvýchvstání.
A tak vám Všem: Radostné a požehnané Velikonoce přeje
P. ThLic. Mgr. Adam Małek, komárovský farář
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BEZPLATNÁ ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE
Ježdění na ponym
Od května opět začínají pravidelné projížďky dětí na poníkovi.
Bližší informace u Štivarů na Ranči Setkání (733 16 16 26) a brzy
na i letáčcích.
Budeme se těšit.

Montáž elektrických rozvodů, rekonstrukce včetně výchozí revize, domácí
telefony, poruchy, poradenství, rozvody a montáž CENTRÁLNÍCH VYSAVAČŮ.

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.
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NĚCO MÁLO PRO DĚTI
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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: zuzanarohovska@novesedlice.cz
Skype: zuzanarohan

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

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON: +420 606 942 168
E-MAIL: Sanka.T@seznam.cz
Datum vydání: 1. dubna 2011
Ilustrace:

Johanka Miriam Štivarová - www.namaluju.cz

Grafické zpracování:

Tomáš Prchala

Jazyková korektura:

Tereza Klemensová

Tisk:

Jaroslav Ignác, Optys s.r.o

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