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Milí spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
přinášíme Vám vánoční zpravodaj, který je plný Vašich úspěchů, radostí,
zážitků a Vaší práce, které jste letos prožili a realizovali. Děkuji Vám za Vaše
příspěvky. Svou tvůrčí činností a myšlením jste obohacovali náš svět, naši
vesničku, naši komunitu, naše životy. Mám velikou radost, že se stále rozšiřují
řady těch z Vás, kteří jsou připraveni a ochotni nezištně věnovat svůj čas
druhým a přispívat tak k tomu, aby život alespoň v naší obci byl aktivní,
příjemný, inspirující a přátelský.
Záleží na každém z nás, zda svou životní energii a čas budeme investovat
do pozitivních, tvůrčích myšlenek přinášejících prospěch a růst jak nám
samotným, tak našemu okolí, či svůj život prožijeme tak, že se budeme
soustředit na hledání a kritiku toho špatného a nedokonalého okolo nás.
Na co se soustředíme, to roste. Rozhodnutí je jen na nás.
Ráda bych tímto poděkovala Vám všem, kteří si i v této uspěchané a hektické
době, přinášející denně mnoho negativních zpráv, uchováváte úsměv, lásku,
toleranci a pozitivní myšlení a dělíte se o ně se svým okolím.
Děkuji Vám za spolupráci a pomoc při řešení každodenních příjemných i těch
méně příjemných povinností. Máme před sebou možná poslední společný rok
a já věřím, že jej prožijeme naplno a úspěšně, stejně jako ty tři uplynulé.
Přeji Vám všem ze srdce, aby se Vám podařilo v tomto vánočním čase najít
alespoň chviličku pro sebe a své blízké, odpočinout si od pracovních, školních
a jiných povinností, prožít konec roku v klidu a míru a načerpat sílu do nového
roku.
Přeji Vám krásné Vánoce a v roce 2014 pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti
a lásky a co nejvíce pozitivních lidí ve Vaší blízkosti.

S úctou a úsměvem,

Zuzana Rohovská, starostka
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Krátce z obce













Srdečně gratuluji panu Pavlu Klemensovi z Nových Sedlic k vyznamenání
ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy, které mu bylo dne 21. 10. 2013 uděleno
na Magistrátu města Ostravy zástupci Českého červeného kříže. Toto
ocenění je udělováno dárcům krve, kteří dovršili počtu 80
bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců věnovat krev pro zdraví a často i
záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti.
Od dubna 2013 je nově v provozu prodejna smíšeného zboží v Nových
Sedlicích. Novým nájemcem je společnost Hruška spol. s r.o. Věřím, že
jste s touto službou spokojeni. V roce 2014 bude obcí Nové Sedlice
prostor prodejny vybaven klimatizací, aby zde z důvodu vysokých teplot
během letních měsíců nedocházelo ke znehodnocování potravin a byl
zpříjemněn pobyt jak zákazníkům, tak zaměstnancům.
V červenci 2013 otevřela MVDr. Silvie Macášková novou veterinární
ošetřovnu pro malá zvířata na ul. Hlavní 32 v Nových Sedlicích.
Obecní úřad nově nabízí kopírování dokumentů na profesionální
barevné tiskárně se scannerem až do velikosti papíru A3. Současně
nabízíme vázání brožur.
O letních prázdninách zmodernizovala knihovnice Tereza Klemensová
interiér obecní knihovny, k jejíž návštěvě Vás tímto srdečně zvu a slečně
knihovnici děkuji za práci pro obec.
Rádi bychom zpříjemnili prostor kolem dětského hřiště Areálu
soudržnosti, proto prosíme občany, pokud budou v průběhu roku třídit
okrasné traviny, trvalky, bylinky a keře, aby nadbytečné množství
nevyhazovali do kompostu či bioodpadu, ale poskytli je obecnímu úřadu
k vysazení.
V rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice“ a díky
90% dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR se nám podařilo
instalovat v naší obci nový bezdrátový rozhlas, který bychom rádi
využívali také k informování občanů o dění v obci. Vysílání rozhlasu
a informování o akcích na celý týden bude probíhat vždy v pondělí
v 17.00 hod a v den konání jednotlivých akcí přibližně půl až jednu
hodinu před konáním akce. Pro dobrou slyšitelnost je vhodné si otevřít
okno, případně vyjít před dům. V současnosti se pracuje na výrobě
obecní znělky, která bude vysílána před hlášením rozhlasu. Prosím Vás
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o spolupráci při testování kvality přenosu. V případě, že vysílání bude
špatně slyšitelné či nesrozumitelné, informujte, prosím, obecní úřad.
V rámci protipovodňových opatření obce byl v obci instalován také
hladinoměr potoka Sedlinka. Stav hladiny je možné sledovat on-line
na internetové adrese:

http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=117&cs=42585.

Poplatky za psy a odpady na rok 2014
Poplatek

Kč

Splatnost

Odpady

400,- /osoba

31. 5. 2014

Psi

120,- / za prvního psa

31. 5. 2014

150,- /za každého dalšího

31. 5. 2014

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:
20140 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 tel. 553 677 550,
mobil 602 700 568.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

Odpady
Kontejnery na tříděný odpad byly z prostoru křižovatky před kapličkou
přesunuty do dvora u obchodu se smíšeným zbožím Hruška. Kontejnery
na bioodpad jsou umístěny za posledním domem vpravo při výjezdu
na Opavu a v areálu u fotbalového hřiště u vjezdu po levé straně. Prosíme
občany, aby již neukládali větve ke štěpkování do prostoru po pravé straně
4
www.novesedlice.cz

vjezdu na hřiště (není pozemkem obce), ale k plotu po levé straně (za
kontejner). Poslední svoz plastů v roce 2013 byl 18. prosince. Poslední letošní
svoz popelnic bude 31. prosince a v roce 2014 každou lichou středu.
Vyřazené elektro je možné odevzdávat v úředních hodinách na obecním
úřadě.

Svoz pytlů s plasty a papírem v roce 2014:
29.1., 26.2., 26.3., 30.4., 28.5., 25.6., 30.7., 27.8., 24.9. , 29.10., 26.11., 17.12.

Investice obce

Účel

Částka v Kč

Příjmy:
Dotace na rozhlas – protipovodňová opatření
DOTACE JSDH
Sponzorské dary
Výdaje:
Oprava výtluků ulice K Lesu
Oprava kanalizace ulice Hlavní
Oprava kanalizace ulice Opavská
Oprava kanalizace ulice Horní – 1. část
Oprava kanalizace za obchodem
Oprava kanalizace a povrchu ulice Horní – 2. část
Modernizace interiéru knihovny
Rozhlas – protipovodňová opatření
Rekonstrukce WC v kulturním zařízení obce
Areál soudržnosti
Opravy obchod
Vybavení JSDH – z dotace MS kraje
Vybavení JSDH (vozík)
Investice (dokumentace k žádosti o dotaci
na zateplení a výměnu oken u MŠ a OÚ – OPŽP)
Investice (dokumentace k žádosti o dotaci na zahradu
MŠ v přírodním stylu - OPŽP)
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1 003 469,40
66 000,00
2 000,00

37 070,00
72 572,00
5 923,00
158 165,00
1 763,00
398 324,00
29 997,00
1 126 637,00
466 921,00
99 383,75
12 954,00
66 417,00
31 110,00
70 500,00
38 000,00

Oprava kanalizace ul. Horní (foto: T. Sáňka)

Realizované kulturní, společenské a sportovní akce
od dubna 2013:
Klakotání, Noc s Andersenem – 1. ročník (T. Klemensová, MŠ Nové Sedlice),
Beseda s kronikářem Obec a dvě světové války (T. Sáňka, T. Prchala), Výstava
obrazů Aloise Kaštovského, Milana Onderky a Ladislava Stuchlíka
(A. Kaštovský), Vítání občánků, Den dětí, Posvícení, Mše k svátku sv. Václava
(P. Mgr. ThLic. A. K. Malek), Dožínková slavnost (výstava zvířectva a úrody –
P. Holeš, I. ročník soutěže o nejlepší domácí chléb – zvítězila paní
M. Klemensová), Akce Klubu žen – besedy, dílny, přednášky (Mgr. Krista
Onderková, M. Krajčovičová, I. Žídková, T. Sáňka, H. Rádková), Promítání
dokumentů z festivalu Jeden svět (I. Žídková), Drakiáda (MŠ, Klub rodičů,
SDH), Sběr plastových víček pro handicapované děti, Kurz jógy, Skautská
Zumba, Cvičení pro ženy, Masáže, Plánovací setkání Zahrada MŠ v přírodním
stylu (J. Popková, N. Hoňková), Jarní a podzimní úklid obce (SDH a Skauti),
Stavění a kácení máje
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Plánované akce v roce 2014:
Komunitní příprava strategického plánu obce, Obecní ples, Maškarní ples,
Virtuální universita třetího věku, Pochování basy, Vítání občánků, Stavění
a kácení máje, Dětský den (společný se ZŠ Štítina), Den Země, Den zdraví,
Posvícení, Oslavy 90. výročí školy, Besedy s kronikářem, Akce Klubu žen,
Promítání dokumentů z MFF Jeden svět, Dožínková slavnost…

Poděkování:
Členům SDH Nové Sedlice a dobrovolníkům z obce za účast na brigádách
v Areálu soudržnosti, při výstavbě zpevněné plochy, vyrovnání a zatravnění
terénu v okolí této plochy a dětského hřiště, za zpevnění a vyrovnání
příjezdové cesty na hřiště, dokončení střechy altánu a za podzimní úklid
areálu. Tomášovi Onderkovi a Luďkovi Čížovi za dodání hlíny a recyklátu pro
terénní úpravy na hřišti, na ul. Horní, Zahradní, za obecním úřadem…
Luďkovi Čížovi za zajištění vánočního stromu a členům SDH Nové Sedlice za
jeho upevnění a instalaci osvětlení, které obci darovali Lenka a Petr Pavelkovi.
Tereze Hrubé a Radkovi Dubnému za zajištění nové trampolíny v hodnotě
15 000 Kč, umístěné v Areálu soudržnosti.
Jindřichovi Kaštovskému za sponzorský dar 2 000 Kč.
Členům zásahové jednotky SDH Nové Sedlice a zásahové jednotky hasičského
záchranného sboru Opava, občanům naší obce a starostovi obce Štítina
za vynikající spolupráci při zajišťování ochrany majetku a plynulého průtoku
potoka Sedlinka během povodňového ohrožení obce 11. června 2013.
Všem dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku podíleli na přípravě
a organizaci kulturních, sportovních a společenských akcí. Rodině Hančilové
za poskytnutí kolébky k Vítání občánků.
Janu Horákovi za zajištění ozvučení při obecních akcích.
Romanu Kaštovskému za správu místního hřbitova.
Tomáši Sáňkovi za reprezentaci obce při organizování besed, vedení obecní
kroniky a za energii, kterou věnuje pátrání po historii naší obce.
Všem občanům, kteří mě nominovali do letošního ročníku soutěže Starosta
roku za důvěru a podporu, které si velmi vážím. Díky Vaší nominaci jsem
postoupila do užšího výběru 33 starostů.
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Zaměstnankyním MŠ a všem sdružením působícím v obci za příjemnou
spolupráci.
Řediteli ZŠ ve Štítině Mgr. Danielu Matyáškovi za organizaci společného
dětského dne ve Štítině a skautskému oddílu 12. Dohoda za pomoc při jeho
realizaci.
Pracovníkům a brigádníkům obecního úřadu za jejich práci.

OKÉNKO DO HISTORIE
Urbáře
Povinnosti našich předků (poddaných) na štítinském panství v 18. století ve
vztahu k vrchnosti byly určeny a následně sepsány vrchnostenským písařem
do urbáře a potvrzeny majitelem panství. Vrchnost potřebovala mít přehled
o nařízených povinnostech z poddanských usedlostí, které sestávaly
z peněžních příjmů a naturálních požitků, ale také o důchodech a robotních
povinnostech. A tak vznikly soupisy zvané urbáře, které jsou jedním
z důležitých pramenů pro poznání dějin panství i jednotlivých vesnic
a zároveň podávají obraz o stavu poddaného obyvatelstva. Rovněž se jim
říkalo knihy či rejstříky úroční. Sepsané urbáře obsahují údaje o rustikálním
(poddanském) hospodářství pro celé panství či statek a údaje o dominikální
(vrchnostenské) půdě na panství.
Na štítinském panství urbáře představovaly knihy, které obsahovaly konkrétní
vesnici (Nové Sedlice, Přerovec, Nové a Staré Mokré Lazce a Štítinu) – zde byli
uvedeni poddaní (osadníci) a rozpis povinností ve formě neplacené práce
(roboty), naturálií a nakonec i ve formě peněžní.
Pro zajímavost Vám uvedu překlad Urbáře pro Nové Sedlice z roku 1768, kdy
majitelem štítinského panství byl hrabě Ignác Dominik Choryňský. Překlad
uvádím v doslovném znění, jak jej panský písař sepsal:
„Na tomto statku (myšleno obci) žáden není sedlák, samí zahradníci a velicí
zahradníci jsou:
Jan Bala, Valentin Ruský, Jakub Bala, Matůš Kolovrat, Matěj Havlíček. Vencl
Světlík, Josef Zacha, Matěj Benda, Jura Machoň, Toman Černý, Jakub Valášek,
Michal Jazvec Vencl Skrzenský.
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Tito povinni jsou každý tejden pět dní nevyměřenou a nevyjmenovanou robotu
s jednou osobou zastávati a nedostávají za to nic, jenom ve žniva místo jídla
každý dva vrtla velký míry prostřední rži a mlátějí li, ze sedmnácté míry a sice
od ozimu dostávají od předního přední a od prostředního prostřední míru, od
jařiny, ale dostávají samo přední obilí a zadní každou mírku jak od oziminy tak
od jařiny plnou vrchovatou.
Výše jmenovaní zahradníci užívají taky ten jeden den osvobození od roboty při
opavském jarmaku, ale navíc jsou povinni to vrchnosti ohlásiti, aby jim volnost
dovolila, těm, kteří se budou líbit vrchnosti.
Tak jak všichni druzí poddaní jsou v karmaš kořalku obyčejně bráti z panského
sklepu, jednu každý bráti po 8 kr, tak taky, že tito nejsou od toho vyjmutí,
nýbrž podle druhých postupovati musejí.
Kolem vánoc vrchnosti z panského lnu sedm štuků a 2 4/5 pásem příze přásti,
kdyby pak ale len od vrchnosti přásti se nedal, povinen je každý na den
svatých Třech králů 4 groše do panského důchodu odevzdati a zaplatiti.
Z jejich gruntů a živností povinni jsou každoročně gruntovní plat dáti, jak jejich
koupě ukazují. A za kuřčata a vajca jeden každý na den svatého Michala sedm
grošů a na den Svatých Třech králů šestnáct grošů do štítinského panského
důchodu zaplatiti.
VOLNÍCI
Těch je při tomto statku v Nových Sedlicích deset, jakož následují totižto:
Jakob Ruský, Andrej Jažek, Kašpar Bratský, Alexandr Patrman, Valentin
Střilka, Michal Patrman, Vencl Meivalder, Matouš Ruský, Matouš Kaštovský,
Anna Betka.
Tito zavázáni a jsou jakožto důkladně jejich koupě ukazují, stavět tyče ke
chmelu, při úvazech nití a chmel stříkati, při bourání chmel sbírati. Při ryb
lovení bezevší zaplati si dáti. Následovně všechno to čehokoliv štítinskej stolici
povinni jsou dělati, taky tito musejí to podstupovati. A také na paseku
na jednu mílu darmo, a přes jednu mílu dostane, za mílu po 3 rýnských
z panského důchodu.
Jak ukazují jejich koupě, povinni jsou všichni okrem Jakuba Ruského, Matouše
Kaštovského a Anny Bálky každoročně Blaškovi plat po osmi groších klásti,
jakož taky na dvakráte gruntovné platiti. Totižto na svatého Jiřího a Michala
již od starodávna kurčatami a vajcama plat skládati po sedmi groších. Jenom
Matůš Kaštovský ještě po sedmkráte taky platí.
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Všichni, až posavátě, povinnosti zastávají té stolnici (vrchnosti štítinské),
bezevší panskej náhrady jakožto také podleva jejich kupův jsou povinni, ve
žniva čtyřicet dva dní obilí žnout a také oni hrabat.
Že taky povinni jsou z panského sklepu při karmáši kořalku bráti již od
starodavných časů jest ten obyčej tím způsobem, tito Novoselští stolnici od tej
starej povinnosti nejsou vyjmuty a povinni jsou vzíti a po osmi krejzarama
platiti.
Tu věc potvrzuje, dne, zde dalo postavení gruntovní vrchnosti jmena, svůj
podpis i také obecní pečeť přiložená a tím způsobem úředně vsazených pro
sebe a v jménu celej obce podepsaní. Stalo se na zámku Štítině dne 28. března
1
1768.“
Obdobný urbář byl sepsán i pro osadu Přerovec.
Kdo byl hrabě Ignác Dominik Choryňský?
Od roku 1755 byl majitelem štítinského a velkohoštického panství, které
zároveň učinil svým sídlem, a opustil tak původní a tradiční štítinský zámek.
Zároveň vlastnil i statky na Moravě a v Čechách. V roce 1761 byl povýšen
do stavu hraběcího. Stal se zemským hejtmanem v rakouské části Knížectví
opavského. Hrabě byl velice mravný a rozvážný člověk a měl důvěru
císařského dvora. Na panství vládl 37 let. V roce 1785 mu zemřela manželka.
Za vlády Marie Terezie zvládl a utišil nespokojenost poddaných na svém
panství kvůli urbárním povinnostem.
Za jeho panovaní se z malé osady Trúbky rozvinula obec Štítina. Nechal
vystavět v pozdně barokním slohu ve Velkých Hošticích nový zámek se
zahradou, který se stal střediskem slezské kultury. Zřídil zámeckou kapelu,
v zámku soustředil uměleckou sbírku a obrazárnu. V roce 1770 založil celou
řadu svobodných usedlostí zahradnických i v Nových Sedlicích. Pozemky
prodával poddaným po 8 až 10 tolarech. Noví osadníci pak místo roboty
platili činži, pouze v období žní byli povinni 6 dnů pracovat. Starý hrabě
zemřel 30. listopadu 1792 ve Velkých Hošticích a pohřben je v místním
barokním kostele vedle své manželky.
Každý z nás si tak může učinit představu, jak těžká a náročná práce spočívala
na našich předcích, jakým břemenem bylo placení různých daní (ouroků),
přičemž se lidé museli starat o svoji chaloupku, políčko a obživu. Všechny nás

1 Uloženo MZA Opava: URBÁŘ Nové Sedlice. Číslo 105, signatura 105002 – 105009.
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tak spojuje pouto s minulostí a my jako jejich potomci jsme zavázáni
povinností předat historii a tradice nové nastupující generaci.
Tomáš Sáňka, kronikář obce

Vzácný nález pana kronikáře
Po dlouhém pátrání po fotografiích řídícího učitele Josefa Klaudy, který zde
působil v letech 1906 až 1936, jsem našel jeho vnuka, který vlastní sbírku
53 negativů (fotografií) naší obce z let 1914 až 1936. Fotografie jsou
na skleněném podkladu. Jde o snímky, které většinou nebyly publikovány.
Příkladem fotografie ze sbírky je pohled na náves z roku 1917, fotografie
kapličky v zimě z roku 1926 – snímek ukazuje kapličku v nejstarší zachované
podobě, s původním tympanonem a zvoničkou. Dále se ve sbírce objevily
fotografie prvních školních výletů dětí, pohledy na obec, pasáčky a pasení
dobytka z roku 1914, plavení koní, můstky v obci, školní budovy, stará a nová
škola.
Velmi zajímavý je snímek květinového ronda u staré školy, pohledy
na Přerovec, fotografie župního sjezdu hasičů v obci u p. Laryše se župním
praporem, ale také třeba průvod a shromáždění občanů po vysvěcení kostela
spojené s odhalením prvního pomníku a další.
Celou sbírku připravím a představím veřejnosti jako prezentaci na besedě
s názvem Objevená historie obce v obrazech.
Tomáš Sáňka, kronikář

JAK VZNIKLO JMÉNO NOVÉ SEDLICE?
Jméno Nové Sedlice vychází ze staročeského slova Novosědlica, které tedy
znamenalo „nově založená, osedlá ves“. Přípona -ica (> -ice) vznikla
zpodstatněním přídavného jména novosedlá.
Od 15. století se jméno chápalo jako množné číslo (ty Novosedlice), jelikož
bylo bráno jako obyvatelské jméno: „lidé nově usedlí“. Podstatné jméno
sedlo má dva významy: „Sattel, ves v terénním sedle“ a „dvorec, ves,
bydliště“ (sedlo X sídlo).2

2 HOSÁK, Ladislav – ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II, M–Ž. Praha: Academia, 1980.
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Jméno Nové Sedlice nevzniklo, jak se někteří mohou domnívat, od slov jako
sedlář, sedlák, sednout apod. Pojmenování nevychází ani ze slova koňské
sedlo, ačkoliv je sedlo ve znaku obce. Motiv sedla ve znaku představuje
tzv. mluvící znamení, které má v tomto případě jen symbolicky připomínat
jméno vesnice. Ta svůj název nezískala ani podle potoka Sedlinka – ten
naopak získal své jméno podle vesnice.
Těmto etymologiím (výklad o původu a vývoji slova) se říká lidová
etymologie. Jedná se o snahu přiřadit neznámé slovo (v tomto případě
Sedlice) ke slovům podobným (sedlák apod.), přičemž ne vždy je tato asociace
správná. Opakem je etymologie vědecká, jejíž ukázku Vám
uvádím v prvním odstavci. U vlastních jmen, která jsou
jedinečná, se původní význam ztrácí rychleji, lidová
etymologie se zde tedy prosazuje velmi často, a to nejvíce
u toponym neboli zeměpisných jmen, která jsou velmi stará
a v komunikaci se užívají často, čímž dochází k jejich
3
komolení, a tudíž k novým výkladům.
Lidovou etymologií jsem se zabývala ve své bakalářské práci.
V naší obci a v obcích sousedních jsem sesbírala dotazníky,
ve kterých jsem se respondentů ptala na jejich názor
na etymologii několika zdejších místních jmen. Konkrétně
u Nových Sedlic se u samotných obyvatel nejčastěji
objevovaly odhady, že jméno vzniklo od slova koňské sedlo,
poté podle sedlářů, sedláků či podle spojení nové osídlení.
V obcích sousedních (Štítina, Mokré Lazce a Suché Lazce)
byly odhady podobné: podle koňského sedla, podle potoku
Sedlinka či podle sedláků.
Uvádím zde také několik lidových etymologií z dotazníků:
„V blízkosti byl zámek, kde jezdili páni na koních (sedlo).“,
„Podobně jako Opava, ale ne podle řeky, ale potoku
Sedlinka.“, „Asi podle pořadí osidlování vesnice – osada
vznikla jako z posledních v okolí – nově.“, „Rada obce si sedla
a rozhodla se, že chtějí novou obec“, „Protože mají ve znaku
sedlo, zřejmě zde chovalo hodně lidí koně a jezdilo na koních a zároveň je
využívali pro práci na poli – radlice.“, „Možná, že název souvisí se sedlem,
jelikož jsou kolem lesy a kopce, nebo v obci žili lidé s koňmi.“ nebo „Podle
3 ČERNÝ, Josef. Příspěvky k české etymologii lidové. Praha: F. Šimáček, 1894.
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mého názoru vzniklo jméno naší obce podle vyučených sedlářů, kteří se zde
usadili a založili osadu, která se rozrůstala a rozrůstala a později dostala
statut obce a jméno Nové Sedlice. Právě na počest sedlářů.“
Tereza Klemensová

KNIHOVNA SLAVÍ 120. LET OD SVÉHO VZNIKU
Informace z Knihovny Nové Sedlice
V létě 2013 proběhla v naší knihovně rekonstrukce interiéru a knihovna
získala „nový kabát“. Všem, kteří se na obnově knihovny podíleli, bych chtěla
za jejich ochotu a pomoc velmi poděkovat. Na novou knihovnu se můžete
přijít podívat každé pondělí od 15.00 do 18.00 hodin. V knihovně je k dispozici
zdarma internet, je zde také možnost tisku. V katalogu naší knihovny si
můžete listovat na stránkách www.okpb.cz, kde si v online katalogu kliknete
na odkaz Nové Sedlice a můžete vyhledávat.
Nová knihovna

Přede dveřmi do knihovny vznikla nová sekce, a to Od čtenářů pro čtenáře.
Zde můžete odkládat Vaše vlastní knížky, které již máte přečtené nebo je
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z nějakého důvodu už doma nechcete – místo toho, abyste knihu vyhodili,
darujte ji do našeho malého „antikvariátu“. Naopak si můžete z tohoto stolu
vzít k sobě domů jakékoliv knihy, které Vás zaujaly. Ty si smíte doma
ponechat, nebo je opět přinést zpátky. Jedná se o takovou čtenářskou
výměnu. Pokud máte doma knihu či knihy, o kterých se domníváte, že by
neměly jen takto kolovat, ale měly by být zaevidovány přímo v knihovně,
předejte je knihovnici.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15.00 do 18.00 hodin. Za registraci
do knihovny se platí poplatek 10 Kč.
Zajímavé odkazy:
Český jazyk – Nevíte-li si rady s pravopisem, potřebujete-li pomoci s psaním
interpunkce či velkých písmen, využijte internetovou jazykovou příručku
Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde mimo jiné najdete i jazykovou poradnu.

prirucka.ujc.cas.cz
Česká literatura – Zejména pro studenty, ale i pro další zájemce o literaturu,
může být užitečný internetový Slovník české literatury po roce 1945 Ústavu
pro českou literaturu AV ČR, který obsahuje více než tisíc hesel českých
spisovatelů (životopis, bibliografie) a literárních časopisů z období let 1945–
2000.
www.slovnikceskeliteratury.cz
Tereza Klemensová, knihovnice

NOC s ANDERSENEM – 1. ROČNÍK
V pátek 5. dubna 2013 proběhl náš první ročník Noci s Andersenem, který
úspěšně navázal na loňský nultý ročník. Letos se tak stalo pod patronátem
Knihovny Nové Sedlice a za spolupráce s MŠ Nové Sedlice.
Děti se odpoledne v pět hodin shromáždily ve školce a po seznámení se
s knihovnicí mohl začít program. Děti si zahrály na komisaře Vrťapku a snažily
se odhalit zloděje – z dětí se vždy vybral jeden komisař a ten šel za dveře.
Poté byl zvolen jeden zloděj, který se utíkal schovat. Děti zavolali komisaře
Vrťapku, jenž se snažil uhádnout, kdo z dětí chybí – kdo je zlodějem. Pokud se
mu to nepovedlo do dvaceti sekund, musel jít najít zloděje sám.
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Potom si děti prohlédly knížky
z místní knihovny a každý pak
ukázal, která knížka se mu líbí
nejvíce. Školáci, kteří už uměli číst,
a slečna knihovnice předčítali dětem
úryvky z knížek, které si děti samy
vybraly. Poté už následovala večeře.

Po večeři děti navštívila kouzelná
babička. Ta dětem řekla, že
do pohádkového světa, který ona
hlídá a kde všechny pohádky žijí,
vtrhl zlý skřítek a všechny je
zpřeházel. Bobek tak bydlel
s Rumcajsem, Karkulka našla tři
oříšky a Šípkovou Růženku se snažil
zachránit maxipes Fík. Děti se
rozhodly babičce pomoci a ta jim za
to slíbila mapu k pokladu, který byl
v naší MŠ schovaný.
Kouzelná babička Marie Žídková

Děti se tedy vrhly plnit úkoly – musely projít jako Jeníček a Mařenka lesem,
aniž by zabloudily, utíkaly jako Červená karkulka před zlým vlkem, pomohly
kočičce a pejskovi uvařit dort, pomohly probudit princi Šípkovou Růženku
(tentokrát ne polibkem, ale písničkou), hledaly tři oříšky pro Popelku, se
Sněhurkou vypátraly zatoulané trpaslíky, podle provázku našly Boba, Bobka i
jejich klobouk…
Po splnění všech úkolů babička dodržela svůj slib a předala dětem mapu
s pokladem. Děti si zašly pro baterky a šly hledat poklad. Ten se ukrýval
na půdě, kde ho taky všechny děti úspěšně našly a každý dostal svou
odměnu!

15
www.novesedlice.cz

Noc s Andersenem ve školce

Po slavnostní „buchtové“ hostině měly děti diskotéku. A pak už jen vykoupat
a do hajan. Starší děti – školáci – si ještě se slečnou knihovnicí vyprávěli
strašidelné historky, ale pak i oni šli spát.
Ráno po snídani si děti ještě zahrály pohádky O veliké řepě a O koblížkovi
a vybíjenou, ale to už se začali objevovat první rodičové a děti postupně
odcházely domů.
Za Knihovnu Nové Sedlice bych chtěla velmi poděkovat p. učitelkám
a p. školnici za jejich spolupráci a také p. Marii Žídkové a Radimu Vyležíkovi za
jejich ochotu a pomoc při programu.
Tereza Klemensová, knihovnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÝCH SEDLICÍCH
I.

Pomoc při povodních
Hasiči čerpají vodu ze zatopeného sklepa

Hasiči Nových Sedlic zasahovali při záchraně majetku během jarních povodní
v obci. První výjezd se uskutečnil dne 11. června 2013. Hasiči uvolňovali
stromy, větve a předměty uvízlé pod mosty. Nejobtížnější opět bylo udržení
průtoku vody pod mostem na ulici Hlavní naproti mateřské školy.
Souběžně s touto činností probíhalo budování protipovodňových hrází
u obytných domů v těsné blízkosti potoka. Hráze byly budovány z pytlů
naplněných pískem. Hasiči následně byli povoláni k čerpání vody ze
zatopených sklepů.
Činnost hasičů byla oceněna krajským úřadem a finanční dotací k obměně
zničeného nebo zastaralého vybavení.
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II. Sportovní aktivity
Hasiči omladili tým a v roce 2013 se pravidelně zúčastňovali soutěží Opavské
okresní ligy v požárním sportu. V celkovém hodnocení ligy 2013 se umístili
na 7. místě (z 25 družstev).
Na poslední soutěži letošního ročníku v Opavě ukázali své ambice do příštího
roku a skončili na 2. místě.

Družstvo hasičů na soutěži v Opavě po získání poháru za 2. místo (zleva:
Ondřej Čech, David Pross, Matěj Kaštovský, Jakub Klemens, David Stoniš,
Luboš Lacheta, Petr Tomíček)
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Výsledky Okresní ligy v požárním sportu, muži
Poř.

SDH

2.6.

9.6.

29.6.

30.6.

7.7.

28.7.

11.8.

17.8.

18.8.

8.9.

15.9.

21.9.

BODY

1

Uhlířov

6

13

14

14

12

15

11

15

15

13

11

15

154

2

Těškovice

15

15

15

15

0

11

14

5

12

15

14

8

139

3

Kravaře

5

12

14

5

15

7

12

13

11

14

5

13

126

4

Komárov

11

11

12

9

7

14

5

11

5

10

12

9

116

5

Jamnice

12

5

9

13

10

9

10

5

5

9

9

7

103

6

HZS Opava

14

5

8

0

14

12

0

14

14

0

15

5

101

7

Nové Sedlice

5

10

11

6

5

5

6

9

5

12

5

14

93

8

Dolní Životice

5

5

6

10

13

8

5

0

9

5

10

10

86

9

Štěpánkovice

9

5

5

7

11

5

5

5

10

5

7

11

85

10

Vrbka

7

8

7

11

9

10

5

12

0

7

5

0

81

11

Litultovice

10

5

5

5

5

6

0

7

8

5

5

12

73

12

Kom. Chaloupky

5

6

10

5

5

0

9

10

13

0

5

0

68

13

Suché Lazce

5

9

0

0

6

5

8

9

6

5

6

6

65

14

Velké Hoštice

5

14

0

0

8

0

0

6

0

11

8

0

52

15

Kateřinky

5

0

0

12

0

13

0

0

0

5

5

0

40

16

Slavkov

5

5

0

5

5

0

0

5

7

0

0

0

32

17

Štítina

8

0

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

23

18

Kobeřice

0

0

0

0

0

0

7

5

5

5

0

0

22

19

Kylešovice

5

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

5

20

20

Borová

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

21

Otice

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

22

Hlavnice

5

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

13

23

Bolatice

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

13

24

Milostovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

13

25

Chlebičov

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

III. Mladí hasiči
V letošním roce probíhaly pravidelné schůzky vždy v pátek – trénovalo
družstvo mladších, a to ve složení Jan Lindovský, Tomáš Hulva, Kateřina
Ignácová, Nikol Današová, Nela Današová, Jana Hlavicová, Julie Pavelková,
Nathan Štivar, Sebastian Štivar, Jakub Stoniš, Jakub Both a Tomáš Both. Také
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se vytvořila přípravka, jejíž členové jsou Adam Horák, Marian Škurhan
a Stefan Škurhan. Družstvo mladších se zúčastnilo jedné soutěže
v Kylešovicích a přípravka 3. ročníku Festivalu přípravek ve Štěpánkovicích.
Mladí Hasiči na Festivalu přípravek ve Štěpánkovicích

IV. Akce roku 2013:
Leden – návštěva opavského multikina CineStar Pí a jeho život
Duben – návštěva opavského muzea
Květen – 3. ročník Festivalu přípravek ve Štěpánkovicích
Červenec – tábor na Slezské Hartě
Září – soutěž v Kylešovicích, sběr starého papíru v obci
Listopad – drakiáda
Prosinec – vánoční zpívání, vánoční trhy, výstava betlémů
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V. Orientační běh pro děti.
Na závěr prázdnin připravil SDH pro děti orientační běh. Trať byla dobře
vyznačena a zabezpečena, a tak se všichni soutěžící dostali bez většího
bloudění do cíle na hřišti.

Orientační běžci si po návratu do cíle sdělují zážitky

VI. Pomoc hasičů na obecních akcích
V dubnu se hasiči dohodli s obcí na vybudování zpevněné plochy na místním
hřišti, která bude jednak sloužit pro trénink družstva hasičů, jednak může být
tato plocha využita pro parkování osobních automobilů při kulturních
a sportovních akcích. Práce začaly 4. 5. 2013 a pokračovaly o víkendech až
do září. Nejednalo se pouze o vybudování vlastní plochy, ale také o vyrovnání
a zatravnění terénu v blízkém okolí této plochy. Součástí projektu byly také
přípravné práce pro odvodnění této části hřiště. Vlastní odvodnění
s napojením na kanalizaci se plánuje na příští rok. Vybudování této plochy
otevírá hasičům dveře k pořádání soutěže okresní ligy, která by zde poprvé
měla proběhnout již v příštím roce.
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Příprava podloží pod zpevněnou plochu (4. 5. 2013)

Kladení dlažby a terénní úpravy okolí plochy (24. 8. 2013)
22
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VII. Podzimní brigáda – úklid hřiště.
Dne 23. 11. 2013 byla starostkou obce svolána brigáda na podzimní úklid
hřiště. Hasiči se jako každý rok opět zúčastnili.

Úklid v okolí altánku a plotu

VIII. Prevence
Topná sezóna již začala. Jako majitelé nemovitosti byste měli před uvedením
do provozu provést revizi topidla nebo pročištění komínového tělesa. Co
o tom říká zákon?
Od 1. ledna roku 2011 vyšlo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv kde v příloze č. 1 jsou minimální lhůty pro kontrolu a čištění
spalinových cest topidel.
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Pevné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz

Čištění spalinové cesty
do 50 kW včetně

nad 50 kW

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Kapalné

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

3x

2x

2x

nejméně podle návodu výrobce

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol
a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech,
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž
mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské
provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí
podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínek, že budou prováděny jejich
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Za SDH Nové Sedlice
Tomáš Onderka, starosta SDH
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KLUB ŽEN
V září tohoto roku zahájil v naší obci činnost Klub žen. Plán akcí jsme
vypracovaly podle zájmu žen přítomných na první schůzce. První akce, které
jsme se zúčastnily, byla soutěž o nejlepší doma upečený chléb, kdy zvítězila
paní Marie Klemensová. Škoda, že se pečení zúčastnilo jen 6 soutěžících. Tak
snad příště.

Beseda o zdravé výživě s Ivanou Žídkovou
V říjnu mezi nás přišla paní kosmetička Jana Onderková. Po úvodní přednášce
o péči o pleť odpovídala na otázky přítomných a mile všechny překvapila
poukázkami na slevu při návštěvě jejího salonu Ellis. Tři z přítomných získaly
losováním malé dárky.
Další říjnovou akcí byla beseda s kronikářem obce panem Tomášem Sáňkou.
Byla velmi zajímavá, ostatně jako vždy. Pan Sáňka má obdivuhodné znalosti
a dokáže je velmi poutavě prezentovat. Málokdo z přítomných například
věděl, co to byl „křest z nouze“, jak byly připravovány porodní báby na svou
činnost ve středověku apod.
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Na 13. listopad připravila slečna Ivana Žídková přednášku o zdravé výživě.
Promítla také velmi zajímavý film s názvem Z popelnice do lednice. Ne, není to
překlep, dokument se týkal plýtvání potravinami. Tentokrát přišli
na přednášku i dva muži – podle náplně setkání samozřejmě mohou přijít i
další, jsou srdečně zváni. Nechceme nikoho diskriminovat.
Beseda s Monikou Krajčovičovou – Komunikace mezi generacemi

Klub je pro všechny věkové skupiny, vyberte si aktivitu, která Vás zajímá,
sledujte vývěsky, poslouchejte rozhlas, ptejte se p. Marie Klemensové,
p. Elišky Kupkové a p. Kristiny Onderkové.
Vánoční dílna s Hankou Rádkovou

26
www.novesedlice.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

„UŽ SE ZASE TĚŠÍME na JEŽÍŠKA!“
Také letos jsme se zapojili do soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu, kterou
vyhlašuje Magistrát města Opavy. Úkol je to vždy nelehký – ozdoba musí být
vytvořena z materiálu, který odolá povětrnostním vlivům, sněhu či dešti,
velká asi 50 cm. Ale to my zvládneme.
Tentokrát jsme se rozhodli tvořit z keramické hlíny. Prvním úkolem bylo
vybrání motivu. Nebylo to tak těžké, vždyť přece na vánoční stromeček patří
zvoneček. A bylo rozhodnuto. Paní učitelka vyrobila šablonku a mohlo se začít
– nejdříve vyválet stejně silný plát hlíny, přiložit šablonku a pak zvoneček
opatrně vykrojit. A pak už přišly na řadu vykrajovátka – andílci, hvězdičky,
rybičky, stromečky. Společně nám to šlo pěkně od ruky. Podepsat ozdobu
bylo snadné, máme přece Hru s písmenky. Písmenka jsme vytlačili do hlíny
a potom je ještě nabarvili glazurou a bylo to – a teď už jen čekat, až se to
v peci pěkně vypálí.

O nejkrásnější vánoční ozdobu
Povedlo se. Výrobky jsme dozdobili voskovkami, uvázali na ně mašli a dílo
bylo hotovo. Nejhezčí ozdoby budou zavěšeny na vánoční strom na Dolním
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náměstí. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen pak proběhne v rámci
programu vánočních trhů 6. prosince na Horním náměstí. Snad se budou
zvonečky z MŠ Nové Sedlice líbit.

NAŠE DRAKIÁDA

Opékání po drakiádě v altánu na hřišti
První sobotu v říjnu jsme se sešli na kopci u lesa. Den byl jako stvořený pro
pouštění draků – foukal silný vítr a přitom bylo příjemně na sluníčku.
A tak nás přišlo hodně – děti s rodiči, babičky, dědové, kamarádi – a každý
s drakem. Skoro jsme se nevešli na louku. Každý se snažil, aby jeho drak byl
nejlepší. Některým draci létali velmi vysoko – někteří dokonce uletěli, a tak
bylo veselo. Občas byla ale všechna snaha marná – nedařilo se. Zajímavou
inovací letošní drakiády bylo pouštění draka na rybářském prutu. Den se
velmi vydařil i díky šikovným maminkám, které všem dětem napekly voňavé
perníkové dráčky.
A jak to všechno dopadlo? Vyhráli všichni. Ještě foto na památku a hurá
na hřiště opéct si buřty – taky zážitek. Děkujeme, podzime, a zůstaň ještě
dlouho tak krásný jako na drakiádě.
Děti, rodiče a učitelky z MŠ Nové Sedlice
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SOUTĚŽ VESELÝ ČERTÍK
Čert je pro děti synonymem strachu, vědí, že si chodí pro zlobivé děti a často
slyší: „Počkej, až přijde!“ My v Nových Sedlicích jsme to vzali za opačný konec
a zapojili jsme se do soutěže Veselý čertík. A tak děti s paní učitelkou čerta
vyráběly – lepily, stříhaly, tvořily. Snažili jsme se, aby byl co nejvíce veselý
a aby se dětem líbil. Tak jsme mu udělali rohy z rohlíků, chlupy
z nakrouceného papíru a do pytle jsme mu dali samé bonbónky. Myslím, že se
moc povedl. Čertík bude vystaven v rámci VI. ročníku Adventu na zemědělské
škole, který se koná ve dnech 29.–30. 11. 2013. Držíme mu palce, ať je
nejkrásnější!

SK OKD NOVÉ SEDLICE
Celá sezóna 2013 našeho spolku SK OKD proběhla klasicky beze změn. Závody
se odehrály dle regulérních tabulek veteránů Českého atletického svazu.
Letošní sezóna 2013 probíhala v duchu přípravy na vrchol celého roku, což
byla Moravská atletická veteraniáda v Opavě dne 5. 7. 2013. Veteraniády se
zúčastnilo pět členů našeho oddílu, a to Miroslav Volný, Jaroslav Křempek,
Drahomír Möbius, Pavel Hančil a David Páter.
Výsledky byly opravdu vynikající – Pavel Hančil získal v kategorii do 40 let
čtyřikrát první místo (dálka, oštěp, disk, sprint 60 m).
Dalším krásným umístěním bylo 1. místo v hodu oštěpem, které získal
Miroslav Volný (kat. do 55 let).
Drahuš Möbius získal 2. místo v hodu diskem (kat. do 60 let), 2. místo ve vrhu
koulí a 1. místo v hodu oštěpem.
Jaroslav Křempek obsadil v kategorii do 60 let 3. místo za vrh koulí, 1. místo
za hod diskem a 3. místo za hod oštěpem.
David Páter získal 1. místo v kategorii do 35 let v hodu oštěpem.
Celkové vystoupení našeho spolku SK OKD bylo v součtu nejlepší ze všech
zúčastněných sportovních klubů a spolků.
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Členové SK OKD Nové Sedlice reprezentují na Veteraniádě v Opavě

V našich místních nedělních kláních za rok 2013 potvrdil svou výkonnost
z loňska Miroslav Volný, který s přehledem vyhrál a opět za sebou nechal i
naši mládež z atletických škol a o mnoho let mladší závodníky. Výsledky
ostatních členů budou vyhodnoceny až při závěrečném posezení na konci
roku.
30
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Ke konci roku, 27. prosince 2013, proběhne tradiční, již 5. ročník turnaje ve
stolním tenise SK OKD Nové Sedlice OPEN. Loňský ročník se opět vydařil,
zúčastnilo se cca 25 hráčů stolního tenisu ve všech kategoriích (muži, ženy,
mládež).
Absolutním vítězem se stal jeden z nejmladších hráčů J. Vitásek z Opavy,
kterému je pouhých 13 let.
Pavel Hančil
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ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Včelařův rok
Chov včel má svůj rytmus, který je těsně spjatý se změnami teplot a obdobím,
kdy kvetou rostliny. Mluvíme o členění včelařského roku, tedy takovém, který
je založený na sledování životního cyklu rostlin. Včelař musí respektovat toto
těsné spojení s přírodou.
Postupem času získá zkušenosti se včelstvy, které mu pomohou lépe
porozumět potřebám včel a zároveň naplnit očekávané výnosy.
Včelařovy zásahy by měly být v souladu s dynamikou rozvoje včelstva, aby
byl zachován předpoklad úspěšného přezimování silného včelstva.
Včelařův rok se skládá z následujících období: podletí, podzim, zima, předjaří,
jaro, časné léto a plné léto. Jednotlivé fáze nejsou přesně ohraničeny, naopak
jejich počátek či konec se odvíjí od aktuálních vegetačních podmínek.
Každý rok je tedy pro včelaře jiný, někdy jsou cykly rychlejší, jindy naopak.
Včelař by proto měl rozumět nejen životu včel, ale také rostlinám a jejich
životním cyklům.
Porozumění včelařskému roku nám pomůže lépe pochopit těsné sepjetí
včelaření s okolní přírodou a také se nám ukáže, že i ve včelaření vznikají
etická dilemata a otázky, které se týkají ochrany života včel.
Zdeněk Onderka
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POHLAZENÍ PO DUŠI ANEB VÁNOČNÍ POZDRAV PANA FARÁŘE
Přátelé! Jako každým rokem, tak i letos, si dovoluji prostřednictvím tohoto
obecního časopisu vstoupit do Vaší domácnosti, abych Vás svým slovem
pozdravil, povzbudil, abych Vám popřál a možná také touto cestou navázal
jakousi nit vzájemného porozumění.
Letošní advent je již v plném proudu a vánoční svátky jsou za dveřmi. Když
sleduji tento prosincový děj, který mne obklopuje a utváří mou
každodennost, vždy houževnatě vyhledávám vše, co zvlášť právě o Vánocích
spojuje všechny lidi. Pochopitelně je těch spojitostí hodně. Já bych se však
dnes rád zastavil hlavně u jedné. A tou jsou betlémy. Všichni je známe.

A nejenom věřící, ale asi všichni si najdeme ve vánoční době chvíli, abychom
za těch či jiných okolností strávili nějakou tu minutu u znázornění příběhu
Ježíšova narození. A je docela zajímavé, že ačkoli se všichni díváme, každý vidí
něco jiného. Pravdivost tohoto postřehu pak dosvědčuje náš následný postoj
k Tomu, který je hlavním aktérem každého betléma, každých jesliček. Ovšem
to, čeho bychom si zejména všichni měli všimnout, je obrovská pokora Boha,
se kterou k nám lidem přichází. Dříve než zazní jeho poselství o pokoji,
smíření, lásce, o záchraně a důležitosti každého člověka, je tady znamení
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veliké pokory. Král králů a Pán pánů se rodí ve stáji, mezi obyčejnými pastýři,
na seně, ve žlabu a za dohledu zapáchajících zvířat. Jsou to podmínky, ve
kterých by se asi nikdo z nás narodit nechtěl a které by nepřál ani svým
dětem nebo vnoučatům.
Když se nám tedy objevuje o Vánocích takovéto znamení, pojďme se na chvíli
zamyslet nad pokorou. Ne vždy totiž úplně chápeme, co to vlastně pokora je.
Často si ji totiž pleteme s ponižováním se, které přece nikdo z nás nemá rád.
Často si myslíme, že být pokorným znamená chodit pořád se skloněnou
hlavou, se vším souhlasit, vzdát se vlastních názorů a podobně.
Ne, přátelé! Toto je nesprávně pochopená pokora. Myslím si, že většina z nás
často při zpytování svědomí konstatuje, že je pyšná a příliš hrdá na své
dovednosti a životní úspěchy. A tady právě je ta chyba. To nám jen falešná
pokora napovídá, že je to špatné. Ona od nás chce, abychom přišli o svou
sebejistotu a vlastní přesvědčení. Naopak pravá, autentická pokora poukazuje
na nesmírně důležitou věc – že když jsem skutečně pokorným člověkem,
můžu poznat pravdu o sobě! Pravá pokora dovoluje tedy uznat naše
schopnosti a nadání, to všechno jací jsme, všechny ty pozitivní stránky naší
existence.
A zároveň v pokoře musíme uznat, že nejsme dokonalí, že jsme občas prostě
špatní. Právě ona křesťany naplňuje radostí z toho, že ve své hříšnosti byli
vykoupeni mocí Ježíše. Pokora také vede lidi věřící do zpovědnice. A vůbec
všem dává sílu a odvahu smířit se s Bohem i lidmi. A tím se právě uskutečňuje
náš vývoj a růst. Skrze zkoumání našeho života malými krůčky stále něco
na sobě měníme a zdokonalujeme. A to, co je v nás dobré, můžeme
znásobovat. A hlavně pořád setrváváme ve vědomí, že to, co máme a čím
jsme, není jen naše zásluha, ale že je to dar od Boha. Pravá pokora nám
pomáhá pochopit a přijmout skutečnost, že bez Boha doopravdy
nedokážeme nic a nic hodnotného ve svém životě nezískáme. Pomáhá nám
také pochopit, že On je zdrojem našeho života a strůjcem našeho štěstí. To
On před námi otevírá všechna tajemství pravdy o nás samých a o tom, kým
vlastně jsme. A za to bychom vždy měli být Bohu vděční.
Asi všichni také víme, že protikladem pokory je pýcha. A právě pokora
a pýcha jsou dva možné postoje člověka vůči Bohu, lidem, životu a světu.
Když zaujmeme postoj pokory, tak budeme uznávat působení Boha ve svém
životě. Ovšem když se podíváme na náš současný svět, tak si uvědomíme, že
většina lidí si zvolila protiklad pokory – pýchu. Pýcha staví člověka na první
místo a Bůh, ostatní lidé a celý svět se tak stávají něčím zbytečným. „Já to
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v životě zvládnu všechno sám! Jsem přece tak skvělý, všechno se mi daří!
Boha, lidi, svět nepotřebuji!“
Tak velmi často uvažuje současný pyšný člověk. Tak uvažovali také mnozí
Ježíšovi současníci, jako třeba král Herodes nebo císař Augustus. A k čemu je
jejich pýcha přivedla, to asi víme.
Jednou do kostela přišli muž a žena. Muž se modlil: „Pane Bože, pomoz mi,
abych byl úspěšným člověkem, ale také ať jsem pokorný.“ Jeho manželka se
zase modlila: „Dobrý Bože učiň, ať můj manžel je úspěšným člověkem a já se
už postarám o to, aby byl pokorný.“
Pokora nepřichází zvenčí. Není něčím vynuceným. Ona vzniká v našem srdci.
Ona přitahuje jako magnet opravdovou lásku, pýcha zase lásku odpuzuje.
Přál bych každému z Vás, kteří jste věnovali svůj čas a pozornost těmto mým
myšlenkám, aby skrze tuto naši úvahu o pokoře jí bylo mezi námi, v našich
mezilidských vztazích, o něco víc. Nechť se nám stane jedním z mnohých, jak
doufám, „dárečků pod vánoční stromeček“.
I když má pokora rozměr duchovní a může být při hodnocení vánoční nadílky,
zvlášť dětmi a mládeží, brána jako jakýsi hendikep, dovolme jí aspoň trochu
vstoupit do našich domácností a do našeho života. My dospělí už asi dobře
víme, že každý dárek má určitou životnost. Nechť tento duchovní dar pokory,
se kterým k nám přichází děťátko Ježíš, rozjasní na dlouho všechny lidské
problémy a tužby světlem lásky a dobrosrdečnosti. Nechť je tomu tak jak
o letošních Vánocích, tak i rovněž na všech našich cestách v novém roce.
Zároveň, kromě přání, chci Vám všem moc poděkovat za všechno krásné
a hodnotné, co jsme spolu v končícím se roce prožívali. Za každou
bohoslužbu, katechezi či hodinu náboženství, kulturní či společenskou akci,
Vaši návštěvu či za každé setkání s Vámi, třeba jenom po telefonu nebo skrze
internet. Jsem opravdu vděčný za Vaši obětavost, přízeň a podporu pro naši
farní rodinu.
Toto poděkování patří každému, koho se tato slova aspoň v nějaké míře
týkají. Myslím rovněž s vděčností na místní samosprávu, na školy, hasiče
a na všechny další složky a organizované skupiny. Vyprošujme si všichni
o letošních Vánocích hojnost Božího požehnání, abychom v tom, co je dobré,
s pravou pokorou a láskou v srdci mohli společně pokračovat v novém roce.
S přáním všeho dobra Váš
P. Adam Małek, komárovský farář
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Kaplička v Nových Sedlicích (foto: T. Sáňka)
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SKAUTI

www.12dohoda.cz

SKAUTSKÝ ROK v NOVÝCH SEDLICÍCH a OKOLÍ 2013
Když se ohlédneme za naším skautským rokem, tak se udála spousta věcí.
Na konci dubna se děti mohly zúčastnit třídenního výletu na chatu, respektive
na starý mlýn v Loučkách. Tato chata se nesla v duchu mlýnské záhady
a odvážím se říct, že jsme si to všichni řádně užili.

Dále jsme na jaře, stejně jako každý rok, vyrazili uctít památku pěti
popravených skautů ke kamenné mohyle Ivančeně. Všichni, i ti nejmenší
„skautíci“, zvládli vystoupat až na samý vrchol Lysé hory, kde jsme se trochu
občerstvili a vydali zpět na cestu domů.
První letní akcí, které jsme se účastnili, byl dětský den ve Štítině. Zde byl náš
program inspirován indiánsky – děti si mohly vyzkoušet např. střelbu lukem
a ze vzduchovky, překonat překážkovou dráhu nebo si jen nechat zaplést
vlasy do pravých indiánských copánků.
Tradičně největší každoroční akce vypukla koncem července, kdy jsme
společně vyrazili na tábor na Slezskou Hartu. Při vstupu do tábořiště jako
bychom se přenesli v čase o několik tisíciletí zpět, až do dávného pravěku.
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Během čtrnácti dnů jsme zažili spoustu dobrodružství a získali nové
zkušenosti, například při pečení placek na kameni. Osadu Hartungo jsme
ochránili před zlým šamanem. Náš tábor byl také poctěn návštěvou skupiny
Duo Fatale, kteří nás naučili žonglovat, tanci hula hoop a dalšímu. To, že jsme
spoustu času trávili na lodích, ani nezmiňuji, jsme přece vodácký oddíl.

Většinu roku 2013 se pracovalo na projektu společnosti O2 Think Big.
Zhotovily se tři tee-pee, a to především díky dotaci, která nám byla projektem
poskytnuta. My jsme na oplátku uspořádali pro domov seniorů na zámku
v Kyjovicích zábavné odpoledne. Obyvatelé domova mohli zhlédnout několik
vystoupení, jako například hru na zobcovou i příčnou flétnu, zumbu malých
slečen, žonglování, recitace, tanec s vlastní choreografií a tanec s obručí
(který jsme se naučili právě na táboře). Domnívám se, že toto odpoledne bylo
pro všechny přínosné a dokázali jsme vykouzlit úsměvy na tvářích všech
zúčastněných.
Skautský rok 2013/2014 jsme zahájili oddílovou schůzkou v Nových Sedlicích
v podobě několika her na místním hřišti.
Na konci října probíhal v Podvihově skautský Halloween. Děti vyluštily několik
šifer, opekly si špekáčky a podstoupily stezku odvahy. Všichni to zvládli,
protože byli stateční a, jak bylo na pozvánce napsáno, strach nechali doma.
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Do konce roku nás ještě čeká nejedna akce. Na přelomu listopadu a prosince
se vydáme na čtyřdenní výpravu do Jeseníků. O několik dní později se bude
konat v sedlické školce vánoční středisková schůzka, které se zúčastní nejen
náš oddíl, ale také oddíl z Háje ve Slezsku.
Avšak abyste si nemysleli, že jezdíme jen na chaty, tábory apod. Ty jsou pouze
odměnou. Každý týden se děti v Podvihově i ve Štítině účastní družinových
schůzek – tam se společně učíme morseovku, vážeme uzly a hrajeme spoustu
her.
Ivana Pavelková

„Chtělo by to něco opéct, seženeme však opékač?
Co takhle si už postavit vlastní?“
Nad tímto nápadem nejednou diskutoval Matěj Kežlínek s Petrem Dědicem,
ale jak to nejlépe provést? Inspirací bylo mnoho, scházelo si jen vybrat a začít
stavět.

Ať slova nejsou prázdná a začne se jednat, ustanovil se termín opékačky
na konec léta, i když opékač ještě nebyl postaven! Jeho zhotovení zabralo
celkem 42 hodin práce a ruku k dílu přiložila i Andrea Bazalová společně
s bratry Peterky. Křtiny nového opékače proběhly 22. září na sedlickém hřišti.
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Opékač dostal jméno Pepík a gratulovat mu přišlo 26 lidí. Přejeme mu hodně
dobrých kýt a ať nám na vesnici slouží po mnoho let!
V případě zájmu a chuti něco opéct na vaší akci nebo události, neváhejte se
obrátit na Matěje nebo Petra. Budeme jenom rádi, když opékač bude velmi
často sloužit svému účelu.
Petr Dědic

SK NOVÉ SEDLICE

Uvažovali o svém zrušení,
nakonec ale fotbalisté příjemně překvapili
Fotbalisté Sportovního klubu Nové Sedlice zakončili začátkem listopadu první
polovinu své třinácté soutěžní sezóny. Protože i nadále přetrvává problém
s generační výměnou v týmu, kdy hráči mladších ročníků mají vesměs jiné
zájmy než trávit každé sobotní odpoledne na fotbalovém hřišti, uvažovali
dokonce představitelé klubu v průběhu léta, zda neukončí činnost oddílu
a neodhlásí se ze soutěže. Nakonec se rozhodli to nechat na samotných
hráčích, kteří si odhlasovali, že budou i nadále ve III. třídě pokračovat.
Minulá soutěžní sezóna, která byla zakončena v červnu 2013, přinesla
fotbalistům konečnou 10. příčku při zisku 32 bodů a aktivním skóre 52:51,
když v jarní části nastalo zlepšení především na domácích trávnících.
Nejlepšími střelci mužstva se s 11 brankami stali hned tři hráči - Jiří Mitura,
Tomáš Havlíček a Patrik Rychtar, osm gólů pak zaznamenal Vladan Novák.
Před letošní podzimní částí nového soutěžního ročníku 2013/2014 odešli
do Suchých Lazců zkušení obránci Jiří Lacuch a především dlouholetý pilíř
zadních řad Lukáš Graf, na druhé straně kádr doplnil Štěpán Rohovský, který
přišel v průběhu soutěže na hostování z Kravař. Vzhledem k dalšímu zúžení
kádru a již zmíněným úvahám o zrušení týmu je nakonec dosažený výsledek
velkým a pozitivním překvapením.
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Hráčům se naštěstí prakticky po celý podzim vyhýbala zranění, a tak mohli
Sedličtí několikrát využít i novinky v pravidlech – a sice střídání až pěti
fotbalistů v jednom utkání. Po polovině soutěže jsou Nové Sedlice
na nečekaném 5. místě se ziskem 19 bodů a skóre 26:22. Prakticky
nezastavitelní byli fotbalisté na domácím hřišti, kdy získali 16 bodů z 18
možných (pětkrát vyhráli a jen jednou remizovali 1:1 s Březovou). Střeleckým
lídrem týmu se na podzim stal Jiří Mitura se šesti brankami, čtyři přidal Tomáš
Havlíček, třikrát se trefili Patrik Rychtar a Martin Komenda, dvakrát skórovali
Vladan Novák, Radim Mrůzek a Petr Onderka a po jedné brance zaznamenali
Jan Řehulka, Tomáš Šimeček a David Rychtar a jeden gól byl vlastní.
Nejvytíženějším hráči mužstva byli brankář Marcel Matějček, kapitán Tomáš
Havlíček, krajní obránce Tomáš Šimeček a hrající asistent trenéra Vladan
Novák, kteří nastoupili ve všech 12 podzimních utkáních, přičemž první dva
jmenovaní nechyběli na hřišti ani jedinou minutu. Dalšími členy kádru byli:
Arnošt Gross, Jan Kadula, Martin Komenda, Jan Mejzlík, Marek Mejzlík, Jiří
Mitura, Lukáš Onderka, Petr Onderka, Petr Ondráček, David Rychtar, Patrik
Rychtar, Štěpán Rohovský a Jan Řehulka. Vedle těchto hráčů a již zmíněného
trenéra Jaroslava Vrány je nezbytným členem oddílu především vedoucí týmu
a nesmlouvavý asistent rozhodčího při mistrovských utkáních Petr Holeš
a také předseda oddílu Hubert Večerek.
Vladan Novák

ZPRÁVA Z RANČE
Jaro, léto, podzim, zima, na Ranči je vždycky prima… Prožili jsme náročný, ale
krásný rok. Koncem loňské zimy jsme přivítali Barona, prvního „půl chlapa“ –
tedy valacha – do našeho dosud „babského“ stáda. Stal se novou posilou, a i
když mu v průběhu roku u nás zvonila hrana, nakonec zůstal a jsme rádi.
Občas mu říkám, že je syčák huculský, ale díky němu mohlo mnoho lidí
poprvé pohlédnout na svět z koňského hřbetu. Navíc ho baví tahat vozík,
a tak jsme podnikali „cikánské“ výjezdy do okolí, kdy jsme celá rodina vyrazili
na výlet, třeba celodenní do Zátiší na oběd, a to ještě s nemalým doprovodem
jezdců v sedle. To vám byla paráda!
Zrzky nám rostou do krásy i síly a letos jsme obě obsedli. Starší Daisy hned
zjara, mladší Foxy na podzim. Daisy tedy už celé léto chodila pod sedlem
a bravurně zvládá funkci vodícího koně na vycházkách s našimi návštěvníky.
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Popelka, jejíž jméno je opravdu výstižné, je popelkou ve stádě, ale princeznou
pro všechny malé i větší holčičky, co navštěvují výukové hodiny. Někdy s ní
mají plné ruce práce, přeci jen má svou hlavu a žraní je její nejmilejší činnost
na světě, přesto je milovanou hvězdou našeho Ranče.
Ponička se mnou také absolvovala několik výletu „koňobusem“ za dětmi
do okolních školek, kde po krátkém povídání s dětmi o koních všechny
trpělivě povozila.

Na začátku roku jsme si dali za cíl zvelebit okolí domu a hlavně vytvořit
funkční místo pro manipulaci s koňmi. Od jara jsme pilně pracovali a za
velkého přispění mnoha lidí vznikl nový krásný prostor pro příchod a nádvoří.
Po dokončení prací jsme slavnostně znovuotevřeli náš ranč a do další činnosti
jsme dostali požehnání my i naši koně. Byl to nádherný okamžik.
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Přes pastevní období jste v našem stádě mohli vidět ještě hnědou kobylu
Gwen a bílého valacha Lafa. Jsou to koně v majetku Petry a Lucky a nyní
na zimu jsou ve svém ustájení.
K našim koním jsme přibrali ještě mohutnou kobylu Lunu, která je u nás
v nájmu. No, a protože tolik koní se už mačkalo, lépe řečeno vyhánělo
z jednoho přístřešku, zbudovali jsme tedy ještě jeden nový „koňský obývák“.

Nyní už doděláváme poslední úpravy, seno je pod střechou, koně taky a my
se těšíme na zasloužený odpočinek.
Přesto si vás dovolujeme pozvat na návštěvu našeho Ranče i v zimním období
a nabídnout vyjížďku i v tomto čase a bude-li dopřáno, tak třeba zasněženou
krajinou.
Je zde také možnost zakoupení dárkového poukazu na vyjížďku. Anebo
můžete potěšit někoho ze svých blízkých mým výtvorem v podobě
malovaného trička, polštáře či malované tašky nebo kšiltovky.
Děkujeme za podporu v naší činnosti a jsme rádi, že náš Ranč je opravdu
místem setkávání.
Miriam Johanka Štivarová
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ÚSPĚCHY MLADÝCH ŠERMÍŘŮ
V sobotu 8. 6. 2013 se v Brně konalo finále mistrovství ČR ve sportovním
šermu fleretem v kategorii starší žáci. Na tomto turnaji startovali také
závodníci z naší obce Ondřej Lasák a Klára Lasáková za TJ Slezan Opava.
Ondra byl od začátku jedním z favoritů a obhajoval zde svůj titul mistra ČR
z minulého roku.
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Po velmi nádherném finále, ve kterém porazil o rok staršího Matyáše Zemana
z Brna, se stal i letos (sezona 2012–2013) mistrem ČR v kategorii starších
žáků. Vzhledem k tomu, že měl v průběhu sezóny i několik vítězství
v zahraničních turnajích, stal se také vítězem českého poháru.
Dále Ondra startoval také ve věkově vyšší kategorii kadetů, a protože i zde
měl úspěchy, byl nominován českým šermířským svazem do užšího
reprezentačního týmu na ME v Budapešti. Mezi převážně sedmnáctiletými
šermíři startoval jako vůbec nejmladší závodník a nevedl si vůbec špatně.
Probojováním se do závěrečných eliminačních duelů si přivezl domů jako
jediný z naší kadetské výpravy vysoké bodové hodnocení, které mu zajistilo
start na MS kadetů v chorvatské Poreči. Pro nemoc však na tyto vrcholné
závody nedorazil. Ale záplatou mu bylo vítězství v českém poháru i v této
kategorii, kde za sebou nechal teprve jako třináctiletý naše nejlepší kadety
(do 17 let včetně).
Klárka byla v minulé sezóně velmi úspěšná hlavně v týmových disciplínách. Ve
finále MČR v kategorii kadetky pomohla svým starším kolegyním z Opavy k
titulu mistryň republiky v družstvech. Ve své kategorii starších žaček si za
opavské družstvo vybojovaly holky stříbrné medaile, a staly se tak
vicemistryněmi ČR. V jednotlivcích se Klárka umístila finálovým závodem
v Brně na celkově krásném šestém místě. Zadostiučiněním jí bylo, po
zpětném sečtení bodů, udělení medaile pro vítěze Českého poháru za ročník
2011–2012.
Od nové sezony 2013–2014 závodí Ondřej i Klára již v barvách Šermu Ostrava
(bývalý Baník Ostrava). Ondřej vstoupil do nové sezóny vítězstvím
na úvodním turnaji TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem a dále pak zvítězil i
na dalších turnajích seriálu mistrovství ČR, a to jak ve své ještě stále žákovské
kategorii, tak i v kategorii vyšší.
V polovině nové sezóny nebyl dosud v ČR poražen. Proto si byl porovnat své
umění na evropských pohárových závodech kadetů (do 17 let včetně)
konaných v Budapešti a Vídni.
V Budapešti jedna výhra nestačila na postup ze základních skupin, ale ve
Vídni vyšermoval Ondřej pro český šerm fantastický úspěch, protože se
umístil mezi favorizovanými Rusy, Francouzi, Maďary i Poláky na 23. místě
z necelých dvou set startujících. Také tímto umístěním si vybojoval
reprezentační start na ME, které se bude konat v Jeruzalémě.
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Klárka vstup do nové sezóny začala šestým místem na úvodním turnaji TJ
Sokol Bystřice nad Pernštejnem a ve stejném duchu si vede i na dalších
turnajích seriálu MČR. Stejně jako Ondřej se zúčastnila závodů evropského
poháru v Budapešti i ve Vídni. Oproti domácím soutěžím se Klárce v zahraničí
celkem daří. V Budapešti překvapila svým skvělým umístěním po bojích
v základních skupinách a svým celkovým 42. místem ze 150 startujících
šermířek si získala uznání i reprezentačního trenéra. Ve Vídni si nevedla také
vůbec špatně, a pokud na dalších turnajích uspěje, může se těšit z nominace
na ME.
Marcela Lasáková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MIKROREGIONU MATICE SLEZSKÁ
za období 2011 - 2013
Rok 2011
Mikroregion Matice Slezská měl v roce 2011 celkem 16 111 obyvatel.
Tohoto roku se podařilo sjednotit webové stránky většiny obcí firmou Galileo.
Vznikly i nové webové stránky mikroregionu, které jsou propojeny se
stránkami členských obcí, a mimoto se staly přehlednějšími a poskytují více
informací.
Na svých jednáních se mikroregion zabýval nadměrným zatížením nákladní
dopravy, která souvisela s těžbou v kamenolomu Bohučovice. Na svých
schůzkách spolu s Moravskoslezským krajem, správou silnic a policií došli ke
kompromisům a částečně ulehčili členským obcím, ale také obcím, kterých se
tento problém dotýkal.
Mikroregion vstoupil do Národní sítě zdravých měst a regionů ČR, což je
asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí
k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích
procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.
Rok 2012
Mikroregion Matice Slezská měl v roce 2012 celkem 16 309 obyvatel.
V roce 2012 se podařilo společným úsilím členských obcí Kyjovice, Pustá
Polom a Těškovice uskutečnit velmi výjimečnou a zajímavou kulturní akci
s názvem Oživlá historie Českého Slezska, která přiblížila široké veřejnosti
způsob života jejich předků, kteří dlouhou etapu své existence sloužili
v rakouské armádě a účastnili se mnoha významných bitev, počínaje
tureckými nájezdy a konče první světovou válkou. V průběhu celého projektu,
který trval tři dny, se představilo společně 120 členů pěšího vojska a 15 členů
jízdy na koních z klubů vojenské historie z ČR, Polska, Rakouska, Slovenska
a Maďarska zabývajících se obdobím napoleonských válek. Návštěvníci
sledovali život těchto vojsk v dané době a v jejich vlastním prostředí v táboře.
Na tuto akci získal mikroregion dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 150 000 Kč.
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Rok 2013
Mikroregion Matice Slezská měl v roce 2013 celkem 16 458 obyvatel.
V letošním roce přispěl mikroregion ze svého rozpočtu svým třem členským
obcím na projekty, které překračovaly hranice regionu.

Starostové obcí MMS na prohlídce ČOV v Pusté Polomi – prosinec 2013
Mezi tyto obce patří Těškovice, které dostaly finanční příspěvek pro sbor
dobrovolných hasičů – jejich družstvo žen se v letošním roce zúčastnilo
Olympiády CTIF ve francouzském Mulhouse, kde se těškovické soutěžící staly
vicemistryněmi světa na čtyři roky a ovládly i další soutěže jednotlivkyň.
Další z podpořených obcí byla obec Kyjovice, které byl dán finanční příspěvek
na projekt s názvem Historie na cestách, do kterého se zapojily i ostatní školy
v okolí. Tento projekt byl koncipován na historii dopravy v našem regionu.
Oceněné školy dostaly poukaz, jenž byl určen na nákup učebních potřeb
a hraček pro školu.
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Účelem projektu bylo našim dětem rozšířit povědomí o vývoji dopravy
a dopravních prostředků. Poslední podpořenou obcí byla obec Štítina, která
dostala finanční příspěvek na každoroční pořádání krajské postupové
přehlídky venkovských ochotnických divadelních souborů s názvem Štivadlo.
Svazek obcí rovněž podal v letošním roce žádosti o dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, a to na dva projekty. Prvním projektem byla
Oprava komunikací a zpevněné plochy v Mikroregionu Matice Slezská ve výši
přes 2 mil. Kč. Podíl dotace je stanoven ve výši 500 000 Kč. Do tohoto
projektu se zapojily obce Čavisov, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Nové Sedlice
a Těškovice. Druhým projektem je Projektový a finanční manažer svazku obcí
ve výši 137 000 Kč a podíl dotace je ve výši 82 200 Kč. Tento projekt je
pořádán každoročně.
Bc. Jana Galvasová

CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI PRO FIRMY A PODNIKATELE
Formát A5:

500 Kč (včetně okrajů)

½ stránky A5: 250 Kč
¼ stránky A5: 125 Kč
Obec není plátcem DPH. Řádková inzerce pro občany obce je zdarma, stejně
tak oznámení, gratulace, kulturní akce apod. Zveřejněny budou pouze
příspěvky, jejichž nezávadnost schválí vydavatel.

INZERCE
Nabídka k prodeji jednohrobu.
Pan Alois Kaštovský nabízí k prodeji zbudovaný jednohrob na místním
hřbitově vpravo dole. Je celožulový, modré barvy – orion.
Bližší informace možno získat u synů Romana nebo Jindřicha, případně
přímo na tel. 606 758 145.
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Stavební firma RTstav Radek Trunčík
Provádíme:
Zateplování rodinných a průmyslových budov
Renovace historických fasád
Natěračské práce
Malířské práce
Zednické práce
Rekonstrukce domů a bytů
Lešenářské práce
Prodej a pronájem lešení
Využijte zimních cenových akcí!
Zdarma vyhotovíme cenové nabídky na stavební práce.
Platíte velké částky za vytápění? Obraťte se na nás.
Poradíme Vám.
Komenského 101, Štítina, Tel: 736 230 068
E-mail: rtstav@seznam.cz
Naše referenční zakázky najdete na

www.rtstav.cz
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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

Datum vydání:

21. 12. 2013

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