JARO 2015

„Nechť stojí naše sličná dílna lidskosti, na níž teď s potěšením a hrdostí spočívají
zraky našich občanů, po dlouhá léta jako živý památník těch, kteří ji ze svých
mozolů postavili.“
Josef Klauda, řídící učitel školy v Nových Sedlicích, 1924
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Milí spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
srdečně Vás zdravím v novém volebním období jménem svým i jménem
staronového obecního zastupitelstva. Děkujeme za důvěru ve volbách,
za zpětnou vazbu a motivaci pro další práci.
Děkuji bývalým zastupitelům za jejich činnost v uplynulém období a přeji
všem nově či opětovně zvoleným zastupitelům nadšení, vytrvalost a dobrou
náladu při rozvoji obce. Jsme parta, která táhne za jeden provaz, a ačkoliv
nemusíme mít vždy na věci stejný názor, nacházíme potřebná řešení
a spolupracujeme v přátelském duchu na realizaci společných cílů.
Velmi děkuji kolegyni Olze Smolinkové, která nám byla po celé čtyři roky
velkou oporou, a přeji jí mnoho sil, energie a trpělivosti do dalších let.
Od vydání posledního zpravodaje se nám podařilo realizovat několik
dotačních projektů, v souvislosti s nimiž si dovolím dále poděkovat především
Luďku Čížovi za perfektní organizaci a pečlivý dohled při realizaci všech
stavebních projektů v obci. Dále děkuji Břetislavu Světlíkovi za navrácení
krásného historického vzhledu budově naší školky. Věřím, že i Vám se školka
v novém kabátě líbí.
Měli jsme velkou radost, že se nám současně s rekonstrukcí školky poštěstilo
získat také dotaci na úpravu přilehlé zahrady. Termín byl sice šibeniční
a realizace a administrativa opravdu vyčerpávající, ale my jsme ani na chvilku
nezapochybovali o tom, že se dílo podaří. Velice děkuji Natálii Hoňkové
ze Štítiny, která zdarma ve volném čase pomáhá při administraci projektu.
Poděkování patří také dětem, rodičům a sousedům za trpělivost
při rekonstrukci školky a zahrady. Paní Janě Popkové a jejím kolegyním děkuji
za aktivní účast jak na plánovacím procesu zahrady školky, tak při samotné
realizaci obou projektů.
Dalšími souběžně realizovanými projekty byly rekonstrukce obecního úřadu
a oprava komunikace a kanalizace na ul. Horní a K Lesu. Děkuji všem
sousedům, kteří vstřícně umožnili hladký průběh staveb.
Děkuji Vám všem, kteří svým životem obohacujete a inspirujete své okolí
a věnujete svůj volný čas ostatním.
Přeji Vám všem veselé Velikonoce, slunečné jaro a úsměv na rtech 

Zuzana Rohovská, starostka
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Krátce z obecního úřadu


Ve dnech 17.–19. dubna 2015 budou od 8.00 hod. v prostoru
fotbalového hřiště přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.



Dne 17. dubna 2015 od 15.00 do 17.00 hod. proběhne v prostoru
u kapličky sběr nebezpečného odpadu.



V sobotu 18. dubna 2015 od 9.00 hod. proběhne jarní úklid obce v rámci
celorepublikového dobrovolnického projektu „Ukliďme Česko“.
Dobrovolnické skupinky se mohou hlásit na obecním úřadě
nebo na portálu www.uklidmecesko.cz.



U příležitosti 70. výročí osvobození naší obce Vás v neděli 19. dubna
2015 v 16.00 hod. srdečně zveme do kulturního zařízení obce na besedu
„Osvobození obce v obrazech po 70 letech“ s kronikářem obce Tomášem
Sáňkou.



V neděli 10. května 2015 se bude konat „Vítání občánků obce Nové
Sedlice“. S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů žádáme zákonné
zástupce dětí, které se narodily v době od 1. května 2014 do 1. května
2015, aby kontaktovali obecní úřad a potvrdili svůj zájem o účast.
Slavnostní přivítání dětí se uskuteční v sále kulturního zařízení.



Obec zahájila projekt zpracování územního plánu. Žádáme vlastníky
pozemků, kteří mají zájem o změny ve stávajícím územním plánu,
aby informaci o svém záměru doručili písemně na obecní úřad
(pokud tak dosud neučinili).



V rámci projektu Zpracování strategického plánu obce byl zakoupen
party stan, který bude v letních měsících trvale instalován v prostoru
hřiště.



Společnost Lesy ČR zahájila práci na přípravě projektu Stabilizace potoka
Sedlinka, který by měl být realizován v horizontu cca 3 let. Potok byl
geometricky zaměřen. O dalších etapách projektu Vás budeme
ve spolupráci s realizátorem projektu informovat. Dalším připravovaným
projektem, souvisejícím s naší obcí, je odbahnění nádrže Sedlinka
v Mokrých Lazcích.



Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání schválilo zahájení těchto
projektových záměrů:
 demolice zděné autobusové zastávky v centru obce,
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 přesunutí pomníku obětem I. a II. světové války do prostoru
hřbitova (zpracování projektové dokumentace, žádost o případnou
dotaci, realizace),
 výstavba parkovacích míst před mateřskou školou (zpracování
projektové dokumentace, žádost o případnou dotaci, realizace),
 zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyňky,
šatny a místnosti s barem v kulturním zařízení obce,
 rekonstrukce chodníku od světelné křižovatky po hranici katastru
obce Štítina (zpracování geometrického plánu, převedení pozemku
do vlastnictví obce, rekonstrukce chodníku),
 rekultivace prostoru vedle obchodu Hruška za účelem parkování,
 rekonstrukce veřejného osvětlení,
 narovnání majetkových vztahů s majiteli pozemků dotýkajících
se obecních pozemků, komunikací a chodníků,
 účast v soutěži Vesnice roku,
 účast v e-aukci spol. Ecentre – výběrové řízení na zajištění
dodavatele svozu,
 likvidace tříděného a směsného komunálního odpadu dle zákona
č. 137/2006 Sb.


Obec obdržela projektovou dokumentaci 2. variantního řešení vedení
komunikace I/11 Novými Sedlicemi („Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah,
studie“) zpracovanou dle zadání firmou Dopravoprojekt Ostrava
spol. s r.o. (viz web obce). Studie bude financována z rozpočtu Sdružení
pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 formou dotace ve výši 561.440 Kč.
Zahájili jsme se sdružením jednání o aktualizaci studie tzv. severního
obchvatu, aby mohly být následně porovnány obě varianty.
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Zastupitelstvo obce pro období 2014 - 2018
Nezávislí 2014

počet hlasů

Petr Holeš

167

Mgr. Kateřina Prchalová

166

funkce/kompetence
předseda kontrolního výboru
údržba zeleně a obecních pozemků
Místostarostka
kultura, školství

Ing. Petr Onderka

122

předseda finančního výboru

Ing. Břetislav Světlík

85

člen kontrolního výboru
územní plánování

Za tradiční a Nové Sedlice
Luděk Číž

92

výstavba, rekonstrukce

Radim Bělica

68

člen kontrolního výboru
kultura, veřejné osvětlení

Pro Nové Sedlice společně
Zuzana Rohovská

193

Starostka

Mgr. Kristina Onderková

151

člen finančního výboru

David Stoniš

105

kultura, odpadové hospodářství

Obyvatelstvo obce v roce 2014
Celkem obyvatel
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Chlapci
Dívky
Cizinci
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Narození
Úmrtí
Sňatky
Počet domovních čísel
Nově postaveno
Rozestavěno

499
250
248
69
36
33
1
7
9
6
3
5
154
1
1
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Plán akcí na rok 2015
9. dubna
10. dubna
17. dubna
17.–19. dubna
18. dubna
19. dubna
25. dubna
10. května
12.–13. května
23. května
30. května
13. června
14. června
21. června
26. září

Školení práce s počítačem
Noc s Andersenem
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemového odpadu – kontejnery
Ukliďme Česko – jarní úklid obce dobrovolníky
Sběr šrotu a starého papíru – SDH
Beseda s kronikářem – „OSVOBOZENÍ OBCE V OBRAZECH
PO 70 LETECH“
Škoda – Porubajk marathon
Vítání občánků
Zápis do MŠ
Svojsíkův závod skautů na hřišti
Dětský den
Posvícení – koncert kapely DRIVE
Výstava fotografií J. Klaudy, Den otevřených dveří MŠ, OÚ
Liga SDH na hřišti
Dožínková slavnost, mše u kapličky

Zpívání u vánočního stromku 2014
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FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ v roce 2014:
Stavební úpravy budovy Obecního úřadu v Nových Sedlicích
DOTACE
VÝŠE DOTACE
VÝDAJE CELKEM
POSKYTNUTA OD
SFŽP
20 147,41
MŽP
342 506,21
DOTACE CELKEM
362 653,62
1 627 105,50

FINANCOVÁNO
OBCÍ

1 264 451,88

Stavební úpravy budovy MŠ a kulturního zařízení v Nových Sedlicích
DOTACE
VÝŠE DOTACE
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNO
POSKYTNUTA OD
OBCÍ
SFŽP
78 551,44 (z toho rok 2013 –
MŽP
1 335 374,64
70 500 Kč)
DOTACE CELKEM
1 413 926,08
3 392 675,30
1 978 749,22
Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu
DOTACE
POSKYTNUTA OD
ERDF – investiční
SFŽP – investiční
ERDF – neinvestiční
SFŽP – neinvestiční
DOTACE CELKEM

VÝŠE DOTACE
1 238 792,68
72 870,15
45 050,00
2 650,00
1 359 362,83

VÝDAJE CELKEM

1 758 093,00

FINANCOVÁNO
OBCÍ

398 730,17

Protipovodňová opatření – povodňový plán
DOTACE POSKYTNUTA
OD
MŽP
SFŽP
DOTACE CELKEM

VÝŠE DOTACE
139 876,00
8 288,00
148 164,00

VÝDAJE CELKEM

164 560,00

FINANCOVÁNO
OBCÍ

16 396,00

Výše uvedené projekty byly podpořeny ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Strategické plánování- strategický plán + nákup party stanu
DOTACE
POSKYTNUTA OD
NADACE VIA r. 2013
DOTACE CELKEM

VÝŠE DOTACE

VÝDAJE CELKEM

48 000,00
48 000,00

99 566,00

FINANCOVÁNO
OBCÍ
51 566,00

Projekt „Strategický plán obce Nové Sedlice“ podpořila Era, prostřednictvím
Nadace VIA v rámci programu ČSOB a Era pro podporu regionů.

Rekonstrukce úřadu (prostor před OÚ Nové Sedlice)
DOTACE
POSKYTNUTA OD
Moravskoslezský kraj
DOTACE CELKEM

VÝŠE DOTACE
79 380,00
79 380,00

VÝDAJE CELKEM
(z toho rok 2011 –
12 785 Kč)
297 047,00

FINANCOVÁNO
OBCÍ (v 2014)

217 667,00

Oprava ulice K Lesu
DOTACE
POSKYTNUTA OD
Moravskoslezský kraj
DOTACE CELKEM

VÝŠE DOTACE

VÝDAJE CELKEM

87 984,00
87 984,00

243 259,00

FINANCOVÁNO
OBCÍ
155 275,00

DOTACE CELKEM

VÝDAJE CELKEM

FINANCOVÁNO OBCÍ

3 451 470,53

7 482 739,80

4 031 269,27

Projekt
„Rekonstrukce
úřadu“
byl
financován
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Projekt „Oprava ulice K Lesu“ byl financován také
z rozpočtu MSK, ale prostřednictvím Mikroregionu Matice Slezská.
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KNIHOVNA
Knihovna Nové Sedlice je otevřena každý čtvrtek od 15 do 18 hodin,
v knihovně je zdarma přístup k internetu a za úhradu je zde možnost tisku.
Čtenářskou kartu si můžete vyřídit přímo v knihovně za poplatek 10 Kč.
Nově je v knihovně k zapůjčení dětský časopis Dráček plný kvízů, skládanek,
pohádek či nápadů k tvoření. Další novinkou je pak přesunutí „čtenářského
antikvariátu“ přímo do místnosti knihovny, a to do police vedle dveří (dříve
dětské oddělení, to je momentálně přesunuto o jednu polici dále).
Zde můžete odkládat vlastní knihy, které již máte přečtené nebo už je
z jakéhokoliv důvodu doma nechcete, naopak si můžete i kteroukoliv knihu
z této sekce odnést s sebou domů. V knihovně jsou také k dostání audioknihy
či knihy v angličtině.
V pátek 10. dubna 2015 zveme všechny děti, aby se zúčastnily již třetího
ročníku Noci s Andersenem, který pořádají knihovna a MŠ spolu
se skautským oddílem Dohoda 12. Na děti opět čekají pohádky (možná
i nějaké pohádkové postavičky?), bohatý program, večerní diskotéka
a následné nocování ve školce. Začátek akce je v 18.00 hodin, konec
následujícího dne v 8.00 hodin. Vše se bude odehrávat v budově MŠ. Na akci
je nutné dítě přihlásit, a to do 3. dubna 2015. Přihlášky jsou k dostání
v knihovně, v mateřské škole a na obecním úřadě.
V průběhu měsíce května bude v čase otvírací doby knihovny (Čt, 15–18 hod.)
možno zhlédnout v kulturním sále výstavu věnovanou Barmě a Tibetu.
Výstavu (zapůjčenou Obecně prospěšnou společností MOST, jejímž posláním
je od roku 2004 podporovat vzdělanost a zlepšovat životní podmínky
tibetských dětí, buddhistických mnichů a mnišek, nomádů, tibetských
uprchlíků i starých lidí) budou tvořit panely s fotografiemi a doprovodnými
texty o Tibetu a Barmě.
Jednotlivé fotografie představují tyto země z různých perspektiv, dozvíte se
životní příběhy konkrétních lidí, ale i něco o globálních problémech,
porušování lidských práv, vojenských konfliktech či o migraci.
Výstava vysvětluje kulturní a politickou situaci obou zemí a některé panely
informují i o rozvojových projektech na pomoc obyvatelům v těchto zemích.
Vstupné bude dobrovolné a vítáni budou všichni zájemci.

10
www.novesedlice.cz

Tipy z knihovny:
Jonas Jonasson – Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
V den, kdy se mají v přítomnosti různých hodnostářů slavit jeho sté
narozeniny, vyleze Alan Karlsson z okna domova důchodců, a jak praví název
knihy, zmizí. Zatímco je po něm vyhlášeno pátrání, dostane se jako slepý
k houslím ke kufru plnému peněz, takže ho začnou honit jak zloději, kterým
ho „ukradl“, tak policisté. On se ovšem se svými pronásledovateli postupně
spřátelí… Světový bestseller.

Pro studenty: Karel Čapek – Dramata
Výběr nejslavnějších dramat Karla Čapka obsahuje pět různorodých her.
Komedie Loupežník pojednává o sporu staré a mladé generace, ve které
profesor nepřeje lásce své dcery a mladého studenta. Psychologické drama
Věc Makropulos vypráví o nesmrtelné ženě, pro niž je věčný život spíše
prokletím než darem. Bílá nemoc reaguje na hrozbu 2. světové války a vypráví
příběh lékaře, který nabídne fiktivnímu diktátorovi lék výměnou za mír.
Drama Matka zase zdůrazňuje nutnost zapojení každého jednotlivce do boje
proti fašismu. Nejslavnější drama RUR, ve kterém poprvé zaznělo slovo
„robot“, zase varuje před riziky vyspělé techniky.

Pro děti: Fischerová Viola – O Dorotce a psovi Ukšukovi
Vyprávění o přátelství Dorotky a jejího psího kamaráda Ukšuka čerpá
z autorčiných osobních zážitků s jejím skutečným psem Ukšukem. Pestrá
dobrodružství, která spolu prožívají, končí nejednou nějakým šrámem. Končí
však dobře, i když Dorotka bojuje v mořských vlnách o život a její věrný pes
neohroženě podnikne akci na její záchranu… „Nikdy se mi po Ukšukovi
nepřestalo stýskat,“ přiznává dnes Viola Fischerová „a na knížce o něm mi
záleželo víc než na všech ostatních. Zažila jsem s ním spoustu legrace,
ale i podivuhodného srozumění a lásky. A právě o tom všem je toto
vyprávění.“

Tereza Klemensová, knihovnice
11
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Jak vzniklo jméno Ohrozima?
Vědecká etymologie (nauka o původu slov) říká,
že zeměpisné jméno Ohrozima (ženský rod ke jménu
Ohrozim) mohlo být odvozeno jak od osobního jména
Ohrozim („ten, kdo se odvážil“), tak od slovesa ohroziti
(„osmělit se, vzmužit se“), což by mohlo souviset i s okolím
této oblasti – bažinaté území bylo „ohrožováno“ záplavami.
Toto jméno se řadí k vrstvě starých zeměpisných jmen
označujících jména místní (tzn. jména obydlených oblastí,
opakem jsou pomístní jména – jména neobydlených oblastí).
Mohlo by se tedy jednat o zaniklou osadu, která kdysi
na tomto území stála (čemuž nasvědčuje i okolní příroda
a také jméno Nové Sedlice, které vychází ze staročeského
slova Novosědlica, což znamenalo „nově založená, osedlá
ves“1 – pravděpodobně v těchto místech existovala nějaká
starší ves a po jejím zániku zde vznikla vesnice nová, tedy
Nové Sedlice). Více se tomuto jménu věnuje ve svém článku
Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu
z Opavska) Jaroslav David.2
Opět zde uvádím několik lidových etymologií (tedy nápadů
obyvatel z okolí, jak mohlo toto jméno vzniknout)
vztahujících se k Ohrozimě, kdy dotazovaní vycházeli
nejčastěji ze spojení ohromná zima, ale také ze slov ohrožovat, zima nebo
ohrazovat: „Netuším, ale já bych to odvodila od „ohromné zimy“. V údolí
kolem tohoto potoka asi bylo větší chladno (zima) než v okolních lesích.“,
„Ohrozima je název jak řeky, tak i území. Možná toto pojmenování mohlo
vzniknout tak, že tato řeka ohrazovala nějaké území, a proto ji pojmenovali
Ohrozima.“nebo „Při tání ohrožovala [říčka] obec častými záplavami.“

Tereza Klemensová

1

HOSÁK, Ladislav – ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II, M–Ž. Praha: Academia,
1980.
2
DAVID, Jaroslav. Ohrozim, Ohrozima, Ohrozimy (k jednomu toponymu z Opavska) [online]. Dostupné z:
< http://www.jardavid.ic.cz/text-ohrozim.pdf>.
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POPLATKY za psy a odpady na rok 2015:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2015
31. 5. 2015
31. 5. 2015

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:
20150 a číslo popisné domu, ve kterém je plátce přihlášen k trvalému
pobytu. Nově platí poplatky také cizinci přihlášení k pobytu v obci.
V případě nejasností kontaktujte obecní úřad na mobil 602 700 568.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2015:
KOMUNÁLNÍ ODPAD (popelnice)
8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9.,
23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.

PLASTY A PAPÍR (pytlový sběr)
29. 4., 27. 5., 24. 6., 29. 7., 26. 8., 30. 9., 28. 10., 25. 11.,30. 12.
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE

Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování
Brother
Kopírování
Brother
Kopírování
Sharp černobílá
Kopírování

Sharp

barevná

2,4,7,14,-

/
/
/
/

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

Pronájem kulturní zařízení
Společenská místnost s barem
a příslušenstvím
Společenská místnost s barem, velký
sál s příslušenstvím

1. 10.–31. 5.
100,-

Letní sezóna
50,-

200,-

100,-

Zápůjčky
-

stůl 1 ks
židle 1 ks
talíře (sada) do 12 ks
talíře (sada) do 24 ks
terina 1 ks
sklenice (vínové, nealko), hrnky, šálky do 12 ks
sklenice (vínové, nealko), hrnky, šálky do 24 ks
příbory (sada) do 12 ks
příbory (sada) do 24 ks
ubrus 1 ks
ozvučení (vratná kauce 1000,-)
projektor (vratná kauce 1000,-)
žebřík (vratná kauce 1000,-)
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10,5,50,100,10,50,100,50,100,25,200,500,100,- / den

Pronájem hroby na 12 let
-

264,724,1452,2310,-

urnový
jednohrob
dvojhrob
hrobka

Pronájem za OÚ
200,2000,-

- 1 stání / 1 měsíc
- 1 stání / 1 rok

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

100,100,- / 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
Inzerce ve zpravodaji

/ první strana
/ první strana
/ první strana
/ první strana

30,30,500,250,125,-

- 1 strana A5
- ½ strany A5
- ¼ strany A5
Přihlášení k trvalému pobytu
Poplatek za zvl. používání komunikace
Zábor veřejného prostranství

50,- / osoba starší 18 let
1000,10,- / m2 / den
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OKÉNKO DO HISTORIE – Devadesát let nové školy
Historie stavby školní budovy se datuje již od roku 1912, kdy pro velký počet
žáků byla nejprve zřízena paralelka a rok nato se stala ze školy dvojtřídka
se zkráceným vyučováním. Současně bylo nařízeno školním inspektorem
zajistit novou učebnu. Obecní úřad požádal o prodloužení termínu na dobu
5 let. Zároveň se zastupitelé usnesli, že každým rokem z rozpočtu obce odloží
tisíc korun. První světová válka ale odsunula stavbu školy o 12 let.
Při školní inspekci v roce 1922 správce školy upozornil inspektora
na neutěšený stav školních místností, přičemž inspektor energicky zakročil.
Postoj obecního zastupitelstva z finančních důvodů byl odmítavý. Přesto byl
obecní úřad nucen požádat o prodloužení lhůty do 31. června 1923.
Vypracované plány přestavby staré školy byly předloženy 30. března 1924
obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Následně 6. dubna 1924 bylo usneseno
půjčit si 200 000 Kč u komárovské kampeličky na 5% úrok.

Fotografie školy ze dne 20. října 1927
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Dne 15. června 1924 byla za cenu 206 310 Kč stavba zadána zednickému
mistru Ludvíku Vaškovi z Nových Sedlic čp. 64. Stavba měla být ukončena
30. září, ale protáhla se o 6 týdnů. Dne 17. listopadu 1924 byla škola
slavnostně vysvěcena děkanem Antonínem Suchánkem. Přítomen byl
Dr. Fürst a předseda okresní učitelské jednoty. V závěru správce školy všem
poděkoval a škola byla otevřena po slavnostních projevech veřejnosti.
Občerstvení hostů, včetně obecního zastupitelstva, zajistil správce školy pan
Josef Klauda a stavitel Ludvík Vašek.

Po devadesáti letech byla školní budova v roce 2014 zrekonstruována jak
zevnitř, tak i z venku. Při pracovních konzultacích se stavební firmou bylo
využito dobových dokumentů a fotografií. Výsledkem byla obnova vzhledu
budovy z roku 1924, se všemi stavebními prvky včetně oken a barvy fasády.
A tak stávající obecní zastupitelstvo naplnilo nejen záměr, ale i odkaz pana
řídícího učitele Josefa Klaudy z roku 1924.

Cituji:
„Nechť stojí naše sličná dílna lidskosti, na níž teď s potěšením a
hrdostí spočívají zraky našich občanů, po dlouhá léta jako živý
památník těch, kteří ji ze svých mozolů postavili.“
17
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Stalo se: Sedmdesát let od ukončení druhé světové války
Osvobozování naší obce započalo dne 20. dubna a ukončeno bylo
až 24. dubna 1945. Od tohoto okamžiku uplynulo již 70 let. V květnu téhož
roku pak skončila nejstrašnější válka v historii. A tak jako si většina obcí
a měst ve Slezsku připomíná ostravskou operaci, tak i naše obec Vám tyto
dny připomene.

Kostel v Nových Sedlicích poškozený za 2. světové války
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Bylo jaro roku 1945. Fronta se neustále blížila a lidé v obci se na ni
připravovali. Kopali skrýše a ukrývali cenné věci, připravovali sklepy
k obývání. Za tmavých nocí bylo na východě vidět světla od požárů a bylo
slyšet vzdálené výbuchy děl. V prvních březnových dnech přišli do naší obce
zákopníci, kteří byli ubytováni ve zdejší škole. Při přibližování fronty k Ratiboři
zákopníci opustili obec a ve škole byl zřízen německý polní lazaret. V tuto
dobu byla celá vesnice obsazena německým vojskem, byly to operační
jednotky. Fronta se znovu přiblížila, nad vesnicí velmi často přelétala ruská
letadla.
Německé velitelství sídlilo v domě pana Jaroslava Popka a německý starosta
Alois Gerbert nutil ženy, a dokonce i děti od 12 let kopat zákopy. Každý večer
byl obzor lemován množstvím požárů z hořících okolních vesnic. Noc co noc
projížděly vesnicí kolony uprchlíků z vesnic kolem Ratiboře.

Obnova kostela v Nových Sedlicích
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Byla noc ze soboty na neděli dne 20. dubna a po rychlém útoku sovětské
armády Němci vyklidili frontu na našich hranicích a zaujali pozice
v pevnůstkách na jih od řeky Opavice. Tím se fronta přiblížila k naší vesnici.
Vesnice se stala po dobu 10 dnů středem operací obou bojujících stran.
To, co prožili obyvatelé a hlavně děti, si lze jen stěží představit. Lidé se tísnili
v malých sklepích a venku se rozpoutalo pravé peklo. Mnozí obyvatelé utekli
do lesů do Pusté Polomi, Podvihova a Hlubočce.

Křižovatka u Kinnertů
Německá armádní skupina Střed maršála Ferdinanda Schörnera nasadila
do boje všechny síly, děla a tanky. Rusové byli nuceni použít pověstné kaťuše.
Nad obcí neustále přelétávala sovětská letadla a bombardovala střediska
odporu. Než letadla doletěla, bylo hrobové ticho, které narušovaly detonace
shozených bomb. Několik z nich spadlo do blízkosti školy. Ve sklepích,
kde byli lidé schováni, docházelo jídlo a pitná voda. Děti a nemocní velmi
trpěli. Ve sklepích nebylo možné po celou dobu ani topit, ani vařit. Začaly
hořet první domy. Prvním byl dům čp. 12 paní Stuchlíkové, následoval dům
čp. 75 pana Josefa Patrmana, čp. 69 pana Viléma Kupky, čp. 36 pana Jana
Laryše a čp. 73 paní Marie Malohlavové. Připomínám událost, kdy se v noci
z pondělí na úterý narodil ve sklepě paní Marii Krejčí syn Ivo.
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Rudé armádě se podařilo obchvatem u Kravařova vklínit do nepřátelských
pozic a vojsko se přiblížilo k obci. Dům od domu se houževnatě bojovalo.
Obsazení vesnice a vlastní osvobození vojsky 1. ukrajinského frontu,
60. armádou, ale i vojáky 1. čs. tankové brigády trvalo 4 dny. Radost byla
veliká. Lidé vyšli ze sklepů a uviděli obrovskou zkázu. Doutnající trosky domů,
mrtvá zvířata, zničený válečný materiál, poničené ploty, elektrické sloupy,
strhané dráty, vyvrácené stromy, vytrhané cesty, velké množství děr
po granátech, zničená vesnice.
Zničen byl i obecní a církevní majetek, škola, transformátor, kostel, kaplička
a hasičská zbrojnice. Nikdo z našich občanů netušil, že o naši obec budou
svedeny tak těžké boje. Zcela vyhořelo 30 domů, velmi těžce bylo poškozeno
13 domů, dalších 20 domů bylo poškozeno těžce a lehce poškozeno bylo
34 domů. Zahynulo 7 občanů: Monika Tylová, A. Kaštovská, František Střilka,
Aloisie Stuchlíková, Hana Havlíčková, Josef Gřešek a Ondřej Sedláček.
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To vše vyburcovalo slezský lid k společnému setkání na Ostré Hůrce dne
23. září 1945, kde bylo přečteno PROHLÁŠENÍ akce „BUDUJEME SLEZSKO“:
„Celé vesnice, statky a domy, školy a kostely jsou v troskách. To vše volá
o pomoc. Pomozte rychle a pomozte včas.“ Výzva se naplnila. Byla to pomoc
jak finanční, tak i věcná. Do konce roku 1947 bylo získáno přes 28 milionů
korun a 104 vagonů materiální pomoci. Výraznou pomocí bylo i navázání
kmotrovských vztahů s městy Čech a Moravy.
Obnova obce započala z iniciativy obyvatel dnem 24. dubna 1945.
Ve 14 hodin odpoledne pan Václav Kaštovský z čp. 70 svolal schůzi občanů.
Byl zvolen devítičlenný výbor, předsedou byl zvolen pan Josef Onderka a jeho
zástupcem pan Jindřich Stuchlík. Úřadovali ve škole, v hasičské zbrojnici
a u Stuchlíků. Prvním poválečným usnesením bylo pohřbení padlých
a likvidace padlého dobytka. Pro obyvatele obce, kteří neměli co jíst,
byla poražena kráva od Karla Stuchlíka.
Zemský národní výbor vyhlásil na základě výsledků komise vyhláškou
ze dne 31. 7. 1946, že pro Nové Sedlice platí zákon o Stavební obnově.
Poté následovala obnova vesnice, která byla zajištěna již zmíněným „Plánem
obnovy“. Zmocněncem pro stavební obnovu byl pověřen pan Emil Chalupa.
Byla stanovena potřeba stavebního materiálu a pracovních sil. Do práce
se zapojilo veškeré obyvatelstvo a mládež. Výraznou pomocí bylo kmotrovství
města Dvora Králové.
I když uplynula celá desetiletí od ukončení války, nemůžeme a nesmíme
zapomenout na to, co prožili naši rodiče a prarodiče i v tak malé slezské
vesničce. Vše pak vystihuje krédo na pamětní desce umístěné ve školce.
„PROTO JSME UMÍRALI, ABY NÁROD VĚČNĚ ŽIL“
Vzdejme tak tichou vzpomínku všem těm, kteří obnovili vesnici, všem padlým,
umučeným, zatčeným, těm, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů
a přímým účastníkům bojů za naše osvobození. (OA Opava, čerpáno z kroniky
A.Tymla) V tomto roce započalo první vyučování chlapeckých ručních prací.
Byl to nepovinný předmět. Zavedením tohoto předmětu obdržela obec
od c. k. ministerstva kultury subvenci 200 K a od zemského výboru 150 K
na zakoupení potřebného nářadí. Předmět vyučoval Josef Klauda, správce
školy, a to čtyři hodiny týdně. Učitelem náboženství byl v listopadu 1913
ustanoven P. Dominik Frnka, kooperátor z Komárova.
Čerpáno: OA Josef Klauda: Školní kronika „Národní škola“. Rok 1908.
Tomáš Sáňka, kronikář obce
22
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÝCH SEDLICÍCH
Přátelství s městem Dvůr Králové
Přátelství mezi Novými Sedlicemi a Dvorem Králové nad Labem vzniklo
po válce. Tehdy se Dvůr Králové přihlásil, aby pomohl válkou zničeným
Novým Sedlicím. Ze Dvora Králové bylo posláno na místní národní výbor
nejdříve 100 000 Kč a později 50 000 Kč.
Peníze byly použity na zaplacení dluhu, který vznikl opravou válkou
poškozené budovy školy. V závěru roku obdržela škola balík vážící 110 kg
se šatstvem pro žáky školy. V tu dobu obecnou školu navštěvovalo 48 žáků
a mateřskou školu 21 žáků.
Jak píše tehdejší kronikář Adolf Tymel: „Mnoho textilu, možno říci, že oblékly
všechny děti a mnoho dospělých.“

Poničená budova školy
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Pomoc byla jak materiální, tak i finanční. Dne 6. dubna 1946 přijeli do obce
zástupci Dvora Králové nad Labem s primátorem hlavního města Prahy
a slíbili škole účinnou pomoc. Ještě v témže roce dostaly všechny děti šaty
a později byly pro mateřskou školu zaslány i hračky v hodnotě 900 Kč.

Dalším velkým darem pro děti z Nových Sedlice byl prázdninový pobyt
od 18. července 1946 ve Dvoře Královém, který zajistila firma JUTA, továrny
juty a konopí n.p., závod I ve Dvoře Králové, ulice Eklova.
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Mezi obcemi vzniklo přátelství, které mělo pro vesnici Nové Sedlice značný
význam. A to také proto, že Dvůr Králové pomáhal i hasičům Nových Sedlic.
Zajistili nám první hasičské auto zn. Steyr a hasičský agregát PS 8
s podvozkem.

První hasičské auto v Nových Sedlicích

Dne 11. července 1948 se konala hasičská slavnost a zároveň byl v Nových
Sedlicích u kostela Božského srdce Páně za účasti kmotrů z Dvora Králové
posvěcen nový agregát PS 8, který měl nápis:

„Dar kmotrů Dvora Králového nad Labem.“

„Partnerské vztahy tak vzdálených míst pokračovaly pravidelnými návštěvami
v naší obci, v době posvícení a při slavnostech nejen hasičských.“ napsal
kronikář pan Tomáš Sáňka.
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Na slavnosti pronesl proslov František Pavera, řídící školy.

Naši hasiči na návštěvě ve Dvoře Králové
V letošním roce hasiči navázali na tuto tradici a v sobotu 21. 2. 2015
se vypravili do Dvora navštívit naše přátele. Cestou hasiči navštívili pevnost
Josefov, kterou nechal postavit Josef II. v roce 1787. Prohlídka tmavých
podzemních chodeb, které mají údajně 45km, je možná jen s lucernou.
Přátelé ze Dvora na počest návštěvy z Nových Sedlic zorganizovali večeři
v budově Hankův Dům. Hasiči SDH Nové Sedlice předali našim přátelům
dárky, které pro tuto příležitost připravili. Nedaleko Dvora Králové jsme
navštívili vodní nádrž Les Království, která byla vybudována v roce 1920.
V neděli ráno byla na programu prohlídka ZOO za doprovodu přátel ze Dvora.
Po rozloučení následovala cesta zpět do Nových Sedlic. Celkem se této
návštěvy za Nové Sedlice zúčastnilo 12 osob.
Tomáš Onderka, starosta SDH Nové Sedlice
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Fotografie z výletu do Dvora Králové

Pevnost Josefov

ZOO Dvůr Králové
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Vodní nádrž Les Království

Mladí hasiči při SDH Nové Sedlice
Mladých hasičů je celkem šestnáct, a to Nela Današová, Julie Pavelková,
Sebastian Štivar, Marian Škurhan, Štefan Škurhan, Lukáš Hulva, Adam Horák,
Nikol Današová, Jana Hlavicová, Lucie Horáková, Kateřina Ignácová, Natan
Štivar, Tomáš Hulva, Jakub Stoniš, Jan Lindovský, Radim Bělica.

Schůzky mladých hasičů jsou pravidelně v pátek od 16 hodin.

Akce roku 2014
Začali jsme v lednu opékáním buřtů u altánku a pravidelným procvičováním
hasičských dovedností. Dále nás čekaly tyto akce:

1. června – GLOBUS CAP, soutěž jednotlivců na 60 m s překážkami,
28. června – posvícení: předvedení požárního útoku,
12.–19. července – tábor Slezská Harta,
11. října – Plamen Štítina,
7. prosince – výlet do Ostravy na výstavu čokolády a výstavu betlémů.

Na jaře a na podzim jsme také sbírali starý papír.
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Plán činnosti mladých hasičů na rok 2015
Účast na soutěžích Opavské ligy mládeže (2. května Těškovice, 9. května
Velké Hoštice, 16. května Kylešovice, 6. června Podvihov, 20. června
Štěpánkovice) a hrách Plamen.

Leden

– návštěva aquaparku Kravaře,

Únor

– bruslení v Buly aréně Kravaře,

Březen

– pochování basy, celodenní výlet,

Duben

– jízda na online bruslích (stezka Kravaře – památník
Hrabyně),

Květen

– výlet na kolech,

Červen

– dětský den, posvícení, GLOBUS CAP,

Červenec

– 18.–25. tábor na Slezské Hartě,

Září

– celodenní výlet, branný závod,

Říjen

– Plamen, opékání,

Listopad

– muzeum Ostrava, hasičská záchranná stanice Ostrava,

Prosinec

– vánoční jarmark, kino.
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Vzpomínky na tábor - Slezská Harta 2014
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KLUB ŽEN
V září 2014 se členky klubu zapojily do soutěže o nejlepší domácí chléb.
Tentokrát vyhrála paní Broďáková ze Štítiny. Napekly jsme „frgáloše“
(rozlišení od klasických valašských frgálů), obojí v rámci dožínek. V říjnu jsme
zorganizovaly zájezd do opavského divadla na muzikál Hledám děvče
na boogie woogie (24 občanů).
Velmi zajímavá a působivá byla přednáška slečny I. Žídkové o jejím putování
po Maroku, doplněná spoustou fotografií (28 občanů). V listopadu
se uskutečnila přednáška kronikáře obce pana T. Sáňky k 100. výročí
1. světové války – velmi zajímavá, jako vždy (37 občanů).
V lednu jsme se dočkaly pokračování cyklu Osudové ženy české historie.
M. Krajčovičová pohotově přidala i vzpomínku na Osvětim, kterou doplnila
fotografiemi z návštěvy tohoto smutného místa.
Další přednášku pana T. Sáňky o proměnách obce a jejího okolí navštívili
i občané okolních vesnic. Vědí, že jeho přednášky jsou skvělé a vždy přinesou
něco nového (49 občanů).
Kromě přednášek, návštěv divadla a bazénu, pečení a dalších aktivit míváme
přátelská posezení.
Uvítaly bychom, kdyby mezi nás přišlo více žen, nejsme přece klub
důchodkyň!
Kristina Onderková

Občerstvení u vánočního stromku
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Na podzim se začala budovat u naší MŠ nová přírodní zahrada. Naše původní
zahrada se nejdříve proměnila v hromadu hlíny, chodníky zmizely a začaly
se objevovat nové cestičky, pak i pískoviště, domeček s pergolou, jezírko,
schody se skluzavkou, domeček pro broučky, proutěné koše a také nové
stromy, keře a kytičky, které teprve budeme poznávat.
Nebudou chybět také záhonky pro pěstování zeleniny a bylinek, nové
chodníky pro jízdu na koloběžkách, houpačky a přírodní průlezka.
Nová zahrada se nám moc líbí, budeme ji využívat po celý rok a už se těšíme
na nové společné prožitky a potkávání s přírodou.
Moc děkujeme!

Také letos jsme utužovali své zdraví v solné jeskyni. Hry se solí nás bavily,
relaxovali jsme, poslouchali písničky a pohádky.
O svém zdraví si také povídáme, vyprávíme příběhy, zpíváme, vyrábíme
a kreslíme obrázky, které jsme předvedli na vernisáži v obecním sále na akci
nazvané Den zdraví.
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Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, například jak poskytnout první
pomoc, ale vyzkoušeli jsme si také pomůcky a hry pro nevidomé, změřili si
zrak apod.
Na zimu jsme se těšili a nemohli se jí dočkat, a tak jsme věnovali jedno
odpoledne společně s rodiči, sourozenci, kamarády a prarodiči zimnímu
tvoření. Vyráběli jsme sněhuláky, vločky, ovečky, ale také čerty, Mikuláše
a anděly.
V sobotu 6. prosince2014 se pak uskutečnila v obecním sále Mikulášská
nadílka, kterou pro nás připravili rodiče, skauti a obec Nové Sedlice.
Také jsme se moc těšili na Vánoce a Ježíška, kterému jsme psali dopis a
netrpělivě očekávali jeho odpověď, která brzy přišla. Pod stromečkem jsme
pak objevili vysněné dárečky.

Učili jsme se koledy a vánoční písničky, které zazněly 19. prosince na místním
hřišti při příležitosti Zpívání u stromečku.
Jaké bylo naše překvapení, že i pod velkým stromem na hřišti byl dárek pro
děti z MŠ – dřevěná magnetická stavebnice, kterou věnoval spolek
ze Stodolní.
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Zimu nám také přiblížila výstava zvířat doby ledové nazvaná Giganti, kterou
jsme navštívili v Opavě. Vidět mamuta ve skutečné velikosti, to už chce
obrovský kus odvahy. Poznávali jsme pravěká zvířata, jejich srst, stopy, zvuky,
jeskyni, plnili úkoly.

Teď se už těšíme na to, co nám přichystá jaro. Děkuji všem, kteří spolupracují
s naší MŠ, pomáhají jí a podílejí se na zajištění společných akcí pro děti.
Jana Popková
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DUCHOVNÍ SLOVÍČKO K VELIKONOCÍM
Přátelé! V jednom městě se na hřbitově přihodilo, že správa hřbitova se den
po pohřbu rozhodla přenést rakev se zesnulým do jiného hrobu, jelikož ten
původní byl již prodán.
Někdo se prostě spletl. Když na hřbitov přišli pozůstalí a zjistili, co se stalo,
byli v šoku! Místo hrobu svého blízkého přikrytého věnci a květinami našli jen
vykopanou díru bez rakve. Nemohli uvěřit svým očím. To je žert? Znesvěcení?
Černý humor?
Asi stejné pocity doprovázely Marii
Magdalskou a další ženy, když spatřily
prázdný hrob Pána Ježíše. Co se stalo?
Kdo ho ukradl? Anděl vysvětluje: Byl
vzkříšen! Pak se jim samotný Pán Ježíš
ukazuje na cestě. To všechno bylo
doprovázeno strachem a zmatkem místo
radosti a úžasu.
Proč tomu tak je? Je tomu tak,
protože pravda o vzkříšení, kterou my,
křesťané, slavíme o velikonočních
svátcích, se skutečně vymyká kategoriím
našeho lidského chápání. Těžko si
připouštíme to, co je v čistě lidském
chápání nemožné!
I když mnozí známe Bibli, Starý a Nový
zákon, i když někteří vyznáváme pravdu
o zmrtvýchvstání při každé nedělní mši
svaté, i když nám Církev dva tisíce let
tuto pravdu neúnavně hlásá a my
slavíme Velikonoce, přesto není pro
člověka snadné uvěřit, že Ježíš Kristus
vstal z mrtvých! Možná by bylo snadnější
zavřít se ve večeřadle, jako to udělali
apoštolové, to znamená žít si svým
životem a svými záležitostmi, prostě tím,
co je tady a teď.
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Přece pravda o zmrtvýchvstání je tak nereálná! Faktem je, že nikdo nebyl
přítomen zmrtvýchvstání. Ovšem po této události zůstaly jisté stopy. Jsou to
svědectví lidí, kteří zmrtvýchvstalého Pána Ježíše potkali. Je to Marie
Magdalská, jsou to apoštolové a také učedníci, kteří šli do Emauz. Mnohým
z nás je asi nejbližší Tomáš, který nevěřil svědectvím apoštolů, ale nakonec
potkal zmrtvýchvstalého a uvěřil.
Celé dějiny křesťanství jsou plné lidí, kteří v různých stoletích, na různých
světadílech, v různých kulturách potkávali na svých cestách vzkříšeného Pána
Ježíše a hovořili o tom. Potkávali ho ve svých vítězstvích a prohrách, v dobrém
i ve zlém, v radostech a strastech, v nemoci a utrpení, v bohatství a chudobě,
když se rodili nebo když umírali.
Můžeme tedy směle říci, že Ježíš zmrtvýchvstalý byl, je a bude všude tam, kde
byl, je a bude aspoň jeden jediný člověk. Protože jeho přáním je, aby každý
z nás prožil to, co prožil sv. Tomáš ve večeřadle, to je, aby ho jednou poznal a
skutečně uvěřil!
Milí čtenáři, k velikonočním svátkům a k celé velikonoční době, která vlastně
trvá až padesát dnů a končí svatodušními svátky, které letos slavíme 24. 5.,
přeji Vám všem, abyste se nebáli Zmrtvýchvstalého Krista hledat a nacházet
ho mezi lidmi a v kráse tohoto světa, v té kráse, které je korunou právě
nevysvětlitelný zázrak Jeho zmrtvýchvstání.
Váš P. Adam Málek, komárovský farář
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FARNOST KOMÁROV – POŘAD BOHOSLUŽEB

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Na počátku roku 2015 se v Nových Sedlicích uskutečnila Tříkrálová sbírka,
jejímž organizátorem byla Charita Hrabyně.
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Koledníky byli letos Jan Balnar, Lukáš Balnar, Radim Bělica, Jakub Both,
Štěpán Both, Tomáš Both, Nela Današová, Nikol Današová, Lukáš Hulva,
Tomáš Hulva, Marie Kubesová, Jan Lindovský a Martina Lindovská.

Výtěžek letošní sbírky činil 19 997 Kč
(v roce 2014 činil výtěžek 17 969 Kč)
Poděkování a uznání patří všem, kteří přispěli finančními dary, ale také
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří svůj volný čas ochotně a vstřícně
věnovali pomoci druhým.

SK NOVÉ SEDLICE – ROZPIS ZÁPASŮ
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SK Nové Sedlice na 10. příčce
Fotbalisté Sportovního klubu Nové Sedlice ukončili podzimní část fotbalové
sezóny 2014/2015 na desátém místě se ziskem 9 bodů při výrazně pasivním
skóre 10:24. Sedličtí v podzimní části sezony dopláceli především na nízkou
produktivitu v proměňování vytvořených šancí, kdy se jim v prvních 6 kolech
nepodařilo vstřelit ani jednu branku a v tabulce vstřelených branek se dělili
s Holasovicemi o poslední příčku.
Na začátku sezóny tým pokračoval v postupné obměně kádru a snažil se
přivézt mladší hráče na roční či půlroční hostování. Řady sedlických fotbalistů
tak rozšířili Lukáš Mikšík, Jan Wéber, Lukáš Strachota, Jan Hoza, Petr Kunczik,
Jan Vrána a také zkušený navrátilec do sedlických barev Jiří Lacuch. Registrace
byla rovněž zřízena dvěma sedlickým fotbalistům Radimu Slaninovi a Petru
Gabrielovi.
Samotní hráči včetně trenéra Jaroslava Vrány a vedoucího mužstva Petra
Holeše nejsou se svým postavením v tabulce spokojeni. Zimní přípravu proto
zahájili již 6. ledna a týdně absolvovali dva až tři tréninky doplněné
přátelskými utkáními. V nich se prozatím střetli se dvěma celky z vyšších
soutěží, kdy nejprve podlehli na umělé trávě v Kylešovicíh 3:1 Slávii Opava,
pak Velkým Hošticím 6:1 (oba 1. B třída). Prozatím poslední přátelské utkání
absolvovali sedličtí na hřišti Palhance (4. A třída), kde s domácími remizovali
1:1. Do začátku přípravy mají naplánována ještě dvě přátelská utkání a již
4. dubna je čeká ostrý start v derby na hřišti favorizovaných Suchých Lazců,
jež jsou lídry soutěže a žhavými kandidáty na postup.
Po půlce sezóny byli nejlepším střelci týmu Jiří Mitura a Patrik Rychtar (oba
3 góly), následovali je Petr Kunczik (2 góly), Jiří Lacuch a David Richtar (oba
1 gól). Nejvytíženějšími hráči byli David Richtar (975 minut), Petr Onderka
(900 minut) a Patrik Rychtar (855 minut).
Petr Onderka

Z RANČE SETKÁNÍ
Vždycky se těšíme na jaro, na léto… Máme rádi teplo a světlo. Často si
říkáme, že bychom mohli bydlet v teplých krajinách a vůbec by nám to
nevadilo. Po ospalé zimě se probouzíme spolu s přírodou. Ptáci „řvou“ a koně
v ohradě hledají první travičku, říkáme jí „tráva ve stresu“, bo sotva stihne
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kousíček povyrůst, už ji nějaký pysk sežere :-). Odpočnuli jsme si a jsme
zvědaví, co přinese letošní rok.
Letošní vožení na Ranči zahájíme v úterý 31. 3. 3015 v 17 hod. Přijďte se svézt
a načerpat energii ke koníkům. Pro každé dítko malá dobrůtka na uvítanou.
Dále nabízíme vyjížďky do terénu jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší.
Pro ty nejmenší je tu svezení na poníkovi, pro větší na huculovi Baronovi.
Kdo chce víc, tak je možnost individuálních výukových hodin a pro všechny
nabízím dárkové poukazy na naše služby.
Pro naše koníky hledáme možnost pastvy v rozumném dosahu,
kdybyste někdo o něčem věděl, budeme jen rádi.
Děkujeme za podporu a těšíme se na setkání.
Johanka & spol z Ranče
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Vážení občané,
zveme vás na bezplatné školení počítačových dovedností
financované z projektu
„Vzdělávání – cesta k rozvoji venkova“
dne 9. dubna 2015 od 16 hodin
v obecním sále Nové Sedlice
Účastníci školení se prakticky na počítačích seznámí s:
Prostředím Microsoft Windows
Textovým editorem MS Word – základy
Tabulkovým procesorem MS Excel – základy
Základy vyhledávání na internetu
Komunikací na internetu a s e-mailem
Webovým prohlížečem
Úpravou digitálních fotografií
Prosím zájemce o školení, aby se závazně přihlásili na obecním úřadě,
nebo na e-mailu: katerina.prchalova@zrak.opava.cz z důvodu omezené
kapacity 12 účastníků. Občerstvení zajištěno.
Kateřina Prchalová

Představení ZELENÝCH POTRAVIN
a jejich blahodárný vliv na naše zdraví.
Kvalita dnešních potravin.
Volná debata.
Nejsou lékem a přece léčí.
MOTO : Jsme mostem mezi přírodou a civilizací.
Koná se dne 16.4.2015 v 17 hod v sále školky Nové Sedlice
Vstupné je dobrovolné.

Prosím o rezervaci na tel. 603 936 080, Ivan Strkáč
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

Úřední doba
Pondělí 8.00–12.30 13.30–17.00
Středa 8.00–12.30 13.30–17.00
STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 566

E-MAIL, Skype:

starostka@novesedlice.cz, zuzanarohan

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 568

E-MAIL, Skype:

urad@novesedlice.cz, ounovesedlice

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON:

+420 606 942 168

E-MAIL:

Sanka.T@seznam.cz

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

Tomáš Prchala

Jazyková korektura:

Tereza Klemensová

Tisk:

Jaroslav Ignác, Optys s.r.o

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

03. 04. 2015
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