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Milí spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
dovolte mi, abych Vás pozdravila v těchto jarních dnech, kdy se příroda opět
probouzí k životu, což bychom v symbolice probíhajících velikonočních svátků
mohli vnímat jako její každoroční znovuzrození.
Započal čas, kdy slunce mnohem intenzivněji než v předchozích měsících
předává svou sílu všemu živému, a dává tím příležitost růst a vzkvétat. Také
nám, lidem, vlévá do našich těl a myslí novou energii, abychom mohli žít,
tvořit a realizovat své sny a představy. Využijme tedy tohoto daru a začněme
si, právě dnes, plnit své sny a stále odkládané cíle a přání.
Nezáleží na tom, jak dlouhá a obtížná se nám jeví cesta k našemu cíli, protože
již sama myšlenka na jeho uskutečnění je tvůrčím krokem a v každém
okamžiku naší cesty jediné, co musíme udělat, je jeden krok, jeden další
krok…
Na své cestě se možná budeme potýkat s mnoha překážkami a ranami osudu
či lidí, kteří nám chtějí vzít naše sny a naši energii, protože nemají dost
vlastní, aby tvořili své štěstí, a činí je šťastnými neštěstí druhých. Tyto tvrdé
rány nás mohou i srazit na kolena tak dalece, že si řekneme: „Proč to vlastně
dělám, stojí mi to vůbec za to?“ Nenechme se ale odradit. Pokud je náš cíl
pozitivní a tvůrčí a může přinést prospěch a uspokojení nejen nám, ale i
ostatním, je potřeba vytrvat. „Nezáleží na tom, kolik ran dostaneme a kolikrát
se ocitneme na kolenou, záleží na tom, kolik ran uneseme, a přesto se znovu
zvedneme, kolik ran dokážeme přijmout a nezastaví nás – jenom tak se vítězí.
Chce to znát svou cenu a jít houževnatě za svým, ale musíme umět snášet
rány a ne si stěžovat, že nejsme tam, kde jsme chtěli, a ukazovat na toho
nebo na toho, že to zavinili.“
Žádný lepší den není. Zítřejší den už být nemusí! Dnes můžeme každý z nás
změnit svůj život, začít jinak, znovu, lépe. Není nikdo, kdo by nám v tom mohl
zabránit, pouze my sami si stavíme své limity a mantinely. „Životem při zdi
světu neposloužíme, není nic osvíceného na tom, když se budeme krčit, aby
se někteří lidé kolem cítili lépe. Byli jsme stvořeni, abychom zářili. Není to jen
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v někom z nás, je to v nás všech. A když dovolíme našemu světlu zazářit,
mnohdy i nevědomky tím dáváme možnost ostatním učinit totéž. Když se
zbavíme vlastního strachu, můžeme tím pomoci zbavit se strachu i ostatním.“
Nevěřme, když nám někdo říká, že něco nezvládneme, ani kdyby to byli naši
nejbližší. Když máme sen, snažme se ho uskutečnit.
Dovolme si býti šťastní… Myslím, že je to ten největší dar, který můžeme dát
svému okolí!
Přeji Vám všem ze srdce krásné jaro a svátky znovuzrození…
S úctou a úsměvem,

Zuzana Rohovská, starostka

Krátce z obecního úřadu








Uspěli jsme se dvěma žádostmi o dotace z Ministerstva životního
prostředí ČR – OPŽP na realizaci úspor energie, tj. zateplení a výměnu
oken v budově mateřské školy i obecního úřadu. V případě, že
zastupitelstvo schválí přijetí dotace, uskuteční se rekonstrukce o
letních prázdninách 2014.
V březnu byla podána žádost o dotaci u MS kraje na rekonstrukci
prostoru před obecním úřadem. Výsledky hodnocení by měly být
známy v červenci.
V lednu byla podána žádost o dotaci z OPŽP na projekt nové zahrady
v přírodním stylu u mateřské školy. Výsledky hodnocení by měly být
známy v červnu.
Dne 27. března 2014 se uskutečnilo první setkání občanů při
komunitním plánování strategického plánu naší obce. Bližší informace
ke strategickému plánování naleznete dále ve zpravodaji.
3
www.novesedlice.cz
















V prostoru fotbalového hřiště je občanům, kteří třídili větve, zdarma
k dispozici dřevěná struska.
Za účelem zmapování ohrožených míst v obci v rámci přípravy
krizového plánu naší obce, prosím všechny občany, kterým
v minulosti způsobila velká voda či přívalové deště (voda z lesa, luk,
polí) jakékoliv škody či jim aktuálně hrozí v případě živelních událostí
jakékoliv ohrožení zdraví nebo majetku, aby informovali obecní úřad
(telefonicky, emailem, osobně, písemně).
Jménem personálu prodejny Hruška děkuji Stanislavu Havlíčkovi a
panu Hurníkovi za nezištnou pomoc při řešení technických
nedostatků zařízení prodejny.
Prosím všechny, kdo mají jakékoliv kontakty na bývalé žáky, učitele a
pracovníky školy v Nových Sedlicích, aby je v rámci svých možností
informovali o připravovaných oslavách 90. výročí, které se budou
konat poslední zářijový víkend. Srdečně zveme veřejnost.
V březnu 2014 byl opraven havarijní stav střech a komínu na hasičské
zbrojnici a hospodářské budově za obecním úřadem. Celkové náklady
činily 227 878 Kč.
Ing. Iveta Prossová a Ludmila Prossová rezignovaly v březnu a prosinci
na své mandáty zastupitelek obce. Jelikož zbývající dva kandidáti
z kandidátní listiny sdružení Vesnice vesnicí svůj mandát nepřijali,
snížil se počet členů zastupitelstva, až do konání říjnových
komunálních voleb, na sedm.
2. dubna 2014 se na obecním úřadě sešla hodnotící komise, aby
zhodnotila došlé nabídky v rámci výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace variantního řešení vedení komunikace I/11
v katastru naší obce. Zpráva o výsledcích hodnocení bude projednána
na 27. zasedání zastupitelstva obce Nové Sedlice.
Srdečně gratulujeme mladým šermířům Klárce a Ondrovi Lasákovým
k jejich vynikajícím úspěchům, kterých dosáhli v uplynulém roce, a
přejeme jim mnoho štěstí a energie do dalších soutěží!
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Realizované kulturní, společenské a sportovní akce
od dubna 2013:
Zpívání u vánočního stromku, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Pyžamový
ples, akce Klubu žen: přednáška Moniky Krajčovičové „Osudové ženy české
historie“, beseda s kronikářem Tomášem Sáňkou „Střípky z historie“,
návštěva představení ve Slezském divadle, přednáška Terezy Klemensové
„Naše místní a pomístní jména a co znamenají“, beseda s Irmou Onderkovou
„První pomoc při úrazech v domácnosti“; dále Pochování basy, folkový
koncert Slávka Janouška a jeho přátel, sbírka šatstva, Vlajka pro Tibet,
Maškarní ples pro děti, 1. setkání strategického plánování s občany, jarní
úklid – sběr šrotu, papíru, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, Noc
s Andersenem, Klakotání, cvičení jógy, cvičení pro ženy, masáže…
Děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na realizaci těchto akcí 

Tříkrálová sbírka 2014
V počátku roku 2014 se v Nových Sedlicích uskutečnila Tříkrálová sbírka,
jejímž organizátorem byla Charita Hrabyně.
Koledníky byli letos Jan Balnar, Radim Bělica, Jakub Both, Štěpán Both, Tomáš
Both, Nela Današová, Nikol Današová, Lukáš Hulva, Tomáš Hulva, Marie
Kubesová, Jan Lindovský, Martina Lindovská, Adéla Seidlová, Nathan Štivar,
Sebastián Štivar a Marek Vilč.
Vedoucími skupinek byli Ludmila Balnarová, Hana Bothová, Jana Bothová,
Jana Kokořová, Ladislava Lindovská, Božena Mejzlíková a Zbyněk Štivar
s poníkem Popelkou.
Výtěžek letošní sbírky činil 17 969 Kč.
Poděkování a uznání patří všem, kdo přispěli finančními dary, ale také
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří svůj volný čas ochotně a nezištně
věnovali pomoci druhým.
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Velká sběratelská vášeň „PANENKY“
Panenky jsou dnes považovány především za hračky pro děti, jejich původ
však sahá hluboko do historie. Ty nejstarší byly prezentací božstev během
obřadů, ale novověká Evropa udělala z panenek předmět zábavy i umění.
Panenka se hračkou pro děti stala teprve v polovině devatenáctého století a
od té doby je stále nejlepším dárkem pro holčičku. Kromě své funkce být
hračkou se stala také i předmětem sběratelství po celém světě. I já jsem jako
malá toužila po krásné panence a z těchto dětských přání vznikla má sbírka.
Nejedná se však o sbírku nových panenek – shromažďuji takové panenky, se
kterými si děti opravdu hrály. Některé z nich byly tak oblíbené, že je to na
nich stále vidět: ostříhané vlásky, pomalované obličeje, poničené šatičky.
Zůstal na nich však otisk dětské duše, a právě proto jsou tak vzácné.

Přijďte se podívat na výstavu „PANENKY“,
která se bude konat 31. května a 1. června
2014 v obecním sále v Nových Sedlicích (v
budově MŠ, zadní vchod) v době od 9.00
do 18.00 hodin.
Uvidíte, s jakou panenkou si hrají Vaše
děti, ale taky si můžete zavzpomínat,
s jakou panenkou jste si hrála Vy nebo
Vaše maminka či babička.

Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhají – někdo mi
panenku věnoval, někdo uháčkoval nebo ušil šatičky, někdo daroval kočárek,
kolébku…

Děkuji i za další příspěvky do mé sbírky.

Blažena Konečná
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Kalendář akcí 2014
23. 4.

27. zasedání zastupitelstva obce

24. 4.

2. společné setkání – Strategické plánování

26. 4.

Jarní očkování psů a koček

23. 4.–7. 6.

Uzavírka mostu na ul. Hlavní – směr Přerovec

11. 5.

Vítání občánků

31. 5.

Společný dětský den se ZŠ Štítina na hřišti v Nových Sedlicích

31. 5.–1. 6.

Výstava panenek paní Blaženy Konečné z Nových Sedlic

12. 4.

3. společné setkání – Strategické plánování

27. 6.

Taneční zábava se skupinou DRIVE

28. 6.

Posvícení

27. 9.

Dožínková slavnost – soutěž o nejlepší domácí chléb a
slivovici, výstava zvířectva a úrody, Bramboriáda

28. 9.

Oslava 90. výročí školy: vernisáž fotografické výstavy,
slavnostní křest knížky o historii školy v Nových Sedlicích

28. 9.

Mše k svátku sv. Václava u kapličky

říjen

Volby do obecního zastupitelstva
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KNIHOVNA VYHLAŠUJE VELKÝ KVÍZ PRO DĚTI!
Knihovna Nové Sedlice vyhlašuje Velký
pohádkový kvíz pro děti! Na děti čeká
devět (plus jedna bonusová) otázek
z oblasti pohádkových knížek. Čas na
jejich zodpovězení je do 1. 12. 2014.
Vyplněný kvíz doneste do té doby do
knihovny a tři nejlepší odměna nemine.
Záležet bude jak na správnosti odpovědí,
tak na rychlosti odevzdání. Pokud
nestihnete zodpovědět na všechny
otázky, nevadí, soutěže se můžete
zúčastnit i tak (a třeba i dokonce vyhrát).
Všechny knihy, kterých se otázky týkají,
jsou v knihovně k dostání, některé
možná máte Vy sami doma.
Znění otázek máte k dispozici v tomto
zpravodaji, popřípadě bude k dostání
přímo v knihovně.
Držíme palce a krásný pohádkový rok!

Kvíz pro děti
1. Děti z Bullerbynu – Astrid Lindgrenová
Co zapomněly Lisa a Anna koupit, když šly spolu nakupovat?
2. Aprílová škola – Jiří Žáček
Jací jsou psi jezevčíci?
3. Doktor Proktor a prdící prášek – Jo Nesbo
Co spadlo na Trulse a Tryma z nebe?
4. Dášeňka – Karel Čapek
Jak přenesl Fox čerta do ráje?
5. Malý špalíček pohádek – František Hrubín
Kdo pomohl jelenovi a Smolíčkovi s hledáním nových zlatých parohů?
6. Deník malého poseroutky – Jeff Kinney
Jaká byla Mannyho přezdívka pro Grega?
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7. Tatínku, ta se ti povedla – Zdeněk Svěrák
Proč se jmenovalo ramínko v Hotelové pohádce Provazníček?
8. Povídání o pejskovi a kočičce – Josef Čapek
Čím zašila kočička pejskovi gatě?
9. Kubula a Kuba Kubikula – Vladislav Vančura
Proč volala Barbuchu Lízinka z vězení?
10. Bonusová otázka – Jakou knížku bych měl nejraději v knihovně a
proč?

Informace z knihovny:
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16.00 do 19.00 hod. V knihovně je
zdarma přístup k internetu, za úhradu je zde také možnost tisku. Nově je
v knihovně k zapůjčení časopis Historický Kaleidoskop, jenž je určen všem
milovníkům české historie.

Zajímavé odkazy:
Česká literatura – Pro všechny zájemce o starší českou literaturu je určena
digitální knihovna Kramerius – Národní knihovna ČR. Můžete zde najít více
než 8 miliónů naskenovaných stran textů periodik i monografií (např. Neruda,
Mácha, Němcová a mnoho dalších). Užitečný může být tento odkaz zejména
pro studenty, kteří nemohou tento typ literatury sehnat v knihovnách.

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
Tereza Klemensová, knihovnice
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Kč
POPLATKY za psy
a odpady na rok 2014:
Poplatek
Odpady
Psi

400,– /osoba
120,– / za prvního psa
150,– /za každého dalšího

Splatnost

31. 5. 2014
31. 5. 2014
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.

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
V sobotu 26. dubna 2014 od 10.00 do 11.00 hodin proběhne v prostoru za MŠ
v Nových Sedlicích hromadné očkování psů a koček.
Psy je možné naočkovat základní vakcínou proti vzteklině za 100 Kč nebo
kombinovanou vakcínou proti šesti virózám za 250 Kč.
K dispozici budou také tablety na odčervení pro psy (1 tableta na 10 kg – 40
Kč) a kočky (1 tableta na 4 kg – 50 Kč), ampule proti blechám a klíšťatům (pro
psy 130 Kč/15 kg, pro kočky 150 Kč), obojky proti blechám a klíšťatům s
účinností 6 měsíců, pinzety na klíšťata a jiné dle předchozí telefonické
domluvy.
Nevyhovuje-li Vám termín očkování, je možné se domluvit individuálně na tel.
606 960 421.
Je žádoucí, aby se zvířetem na očkování dorazila osoba zodpovědná, která je
schopna se psem manipulovat, neposílejte, prosím, malé děti.
MVDr. Silvie Macášková
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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.

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 fotbalového hřiště u vjezdu po levé straně. Prosíme
občany, aby již neukládali větve ke štěpkování do prostoru po pravé straně
vjezdu na hřiště (není pozemkem obce), ale do kontejneru na větve.
Občanům, kteří třídí větve je za kontejnery zdarma k dispozici dřevěná
struska. Vyřazené elektro je možné i nadále odevzdávat v úředních hodinách
na obecním úřadě. Nejedná se o nebezpečný odpad.

Strategický plán obce – projekt „Nové Sedlice nově“
Vážení přátelé,
zastupitelstvo naší obce se rozhodlo pro zpracování
strategického plánu. Tento text/dokument by měl vzniknout
zhruba do konce června letošního roku a práce na něm
budou částečně hrazeny z grantu Nadace Via, která už nám
pomohla s naším Areálem soudržnosti.
K čemu takový plán je?
Na rozdíl od plánu územního není povinný, nicméně v dnešní
době je běžné, že obce, města, regiony, ale také třeba firmy nebo univerzity
svou strategii na dlouhodobější období mají. Každý z nás si jistě alespoň
zhruba plánuje dovolenou, bydlení, vzdělání, kroužky apod. I obec by se při
svém rozhodování měla opírat o nějakou dlouhodobější vizi rozvoje.
Mimo jiné třeba proto, že využít různých dotačních titulů obvykle nelze bez
nějaké formy projektu, studie apod. Jak v Nových Sedlicích chceme bydlet,
trávit volný čas, chodit na procházky, sportovat? Kde se chceme potkávat,
jak budeme pečovat o své vzdělání, o starší obyvatele? To jsou všechno
otázky, na které by měl strategický plán dávat odpověď nebo alespoň
nápovědu.
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V návaznosti na to se také začne připravovat plán územní a oba procesy by
tak do sebe měly zapadnout. Víme-li, co chceme, daleko lépe se nám uvažuje
o tom, kde by to mohlo být.
Proto se s Vámi chceme společně sejít na třech
setkáních, která by nám měla pomoci tuto
dlouhodobější představu o životě v Nových Sedlicích
zformulovat. Pokud nenastanou nějaké změny,
postupně se setkáme ještě ve čtvrtky 24. 4. a 12. 6.,
vždy v budově naší mateřské školy v 17.30 hod.
Na prvním setkání 27. 3. jsme mapovali zejména území
obce, konkrétně místa, která se nám líbí, kde se rádi
scházíme, ale také třeba místa ošklivá nebo nebezpečná.
Na dalším setkání zhodnotíme život v Nových Sedlicích
dnes a podíváme se do budoucna a pokusíme si říci, jak by
Sedlice mohly vypadat za deset let. Po tomto setkání
proběhne dotazníkové šetření, ve kterém si upřesníme
Vaše názory na jednotlivé nápady.
Na setkání v červnu pak bude představena pracovní verze strategického
plánu a všichni budeme moci zhodnotit, jak odpovídá našim představám a co
bychom na něm ještě změnili nebo doplnili. O všech setkáních a následných
výsledcích Vás budeme průběžně informovat.
Těšíme se s Vámi na viděnou,
Realizační tým ve spolupráci s nadací Partnerství o.p.s.
Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA v rámci programu
ČSOB a Era pro podporu regionů

„Nové Sedlice nově“ – setkání první
Ve čtvrtek 27. března jsme měli poprvé možnost setkat se při společné
přípravě strategického plánu naší obce. První setkání se zaměřilo zejména na
ty nejdůležitější lokality v Nových Sedlicích, ať už na ty funkční a hezké, nebo
na ty méně pěkné či dokonce nebezpečné. Pro ty z Vás, kdo jste se zúčastnit
nemohli, ale i pro ty, co se do diskuze zapojili, uvádím zde malé shrnutí.
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Asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě, co se týče nebezpečnosti
i urgentnosti řešení, se objevily zastávky MHD při ulici Opavská. Těsně za
tímto problémem se umístilo téma řeky Sedlinky, respektive stavu jejích
břehů. Toto téma účastníci diskuze zhodnotili jako druhé nejdůležitější s tím,
že jde o problém řešitelný v dlouhodobějším časovém horizontu.

Další velmi rozsáhlé téma, které bylo ohodnoceno jako prioritní, je stav
chodníků. Zde byly upřesněny i jednotlivá místa v obci, kde je problém
nejpalčivější (hřbitov, ulice Opavská). Z konkrétnějších míst se dostalo
pozornosti také kulturnímu domu, respektive školce. Jde o místo velmi
oblíbené a využívané. V poslední době se hodně proměnilo, ale ještě je co
zlepšovat. Kromě fasády, zateplení střechy a úpravy okolí budovy může jít i o
další vnitřní korekce, které by zvýšily komfort užívání tohoto skutečného
centra dění v obci. Z dalších míst, která účastníci považovali za významná či
hodná proměny, je centrum obce, tedy okolí obchodu Hruška. Mezi
prioritami se objevily také další dvě budovy – obecní úřad a hasičská
zbrojnice.
Co se bude dít dál? Jak bylo výše řečeno, šlo o setkání první. Výsledky z něj
budou sloužit jako podklad pro setkání další, kde už se ale nebudeme zabývat
„jen“ fyzickým prostorem, ale také životem v obci, tedy sportem, kulturou,
vzděláváním, spolkovým životem, sociální péčí apod.
13
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Je možná dobré zde připomenout, že při přípravě strategického plánu nejde
jen o to popsat všechny možné problémy života v Nových Sedlicích
a navrhnout jejich řešení (i když je to nutným začátkem).

Problémy musí být prodiskutovány tak, aby se z nich vytvořila „banka
projektů“, které budou sestaveny podle důležitosti – realizovány budou
postupně, zejména s ohledem na dostupné finanční prostředky. I když jde
v řadě případů o potenciálně vysoké částky, i zde platí, že štěstí přeje
připraveným. Být připraveným v tomto smyslu znamená mít připravenou
strategii, která se určitě nesplní ze sta procent, ale která dává alespoň
rámcovou představu o budoucnosti Nových Sedlic všem jejím obyvatelům.
Martin Nawrath, Partnerství o.p.s.
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
Ceny jsou v Kč
400,– / osoba
120,– / 1 pes
150,–
2,– / 1 str. A4
3,– / oboustranně

Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování
Kopírování
Pronájem kulturní zařízení
- sál
- stůl
- židle
Pronájem hroby na 12 let
- urnový
- jednohrob
- dvojhrob
- hrobka

80,– / 1 hodina
10,– / 1 ks
5,– / 1 ks
432,–
720,–
1 440,–
2 440,–

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

30,–
30,–
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/ první strana
/ první strana
/ první strana
/ první strana

OKÉNKO DO HISTORIE – KROJE, ZVYKY, TRADICE
Blíží se Velikonoce, a proto dnešní okénko věnuji obyčejům a tradicím – tak,
jak je zaznamenali obecní kronikáři.

Slezský kroj
Slezský starodávný venkovský kroj byl zvyklostí i v naší obci. Mužský šat byl
z modré vlněné látky bez vzorků. Kabátek byl krátký, sahal ke kolenům.
Nohavice byly přiléhavé v délce pod kolena. Ke kroji se nosily vysoké
naleštěné holinky. Vesta byla posázena knoflíky a upnutá až ke krku. Pod
krkem se nosil černý svázaný šátek. Na hlavě byl nepříliš široký měkký černý
klobouk. Kroje žen byly různé, lišily se vesnici od vesnice. Jedna z látek pro
ženy se jmenovala MEZULÁN – byla to látka většinou hnědé nebo zelené
barvy, nejčastěji byla užívána pro nevěsty. Celkově byl ženský kroj střídmý.
Některé jeho podoby se dochovaly díky dobovým snímkům pana Josefa
Klaudy (z první republiky).
Ve třicátých letech, vlivem blízkého města, v naší obci kroj pomalu zanikal.
Současně se venkovský život přizpůsoboval tomu městskému – proto časem
kroje upadly v zapomnění. Jak chodili naši předci oblékaní ve sváteční
a pracovní dny, vám promítnu na nejbližší besedě spojené s prezentací.

Zvyky a tradice
Před Popeleční středou prošel vesnicí průvod s Moranou – ta byla na konci
vesnice vhozena do potoka Sedlinky. Morana byla vytvořena ze slámy
a oblečena ve starý šat – vypadala jako „hastroš“. Tradice byla dodržována do
první světové války, po válce se již neobnovila. Pořadatelé tehdy od diváků
vybírali drobné peníze a jiné dary.
Smrtná neděle (čtvrtá neděle postní) byla svátkem pro děvčata zvaným
KRÁSNA. Děvčata chodívala vesnicí ke svým známým a držela v ruce hůlčičku,
která byla ozdobená barevnými fábory a růžičkami z papíru, a deklamovala
zpěvným hlasem říkanky:
„Krásna, krásna, jak si huši pásla,
pásla jsem jich na travničku, u rybničku,
až jsem jich napasla,
pasla jsem jich pod dubem,
skakala jsem s holubem.
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Hej černa neděla, kajs kluče poděla
dala jsem jich dala svatému Juři,
aby rostla trava pěkně zelena, až po kolena,
všelijaké kvítky pro ty drobné ditky,
fialka modra a z te fialenky
ptaček vyletal
a něni to ptaček je to syn Boží,
který všecko stvořil a nas vykupil
Něposuzuj žadny žadného
budě sudit Pan Bůh každého
podle skutkuv a zasluhy jeho
co si kdo vyslužil, to budiž jeho.“

Za to pak bývala děvčata obdarována cukrovím nebo penízem.
Velikonoce v obci byly jedním z největších jarních svátků. Na Zelený čtvrtek se
lidé vždy večer venku na zahradách modlívali růženec. Na druhý den, na Velký
pátek, vstávali brzy ráno, ještě před východem slunce, a umývali si tváře
v potoce Sedlinka.
Chlapcům působilo velkou radost KLAKOTÁNÍ. Když na Zelený čtvrtek umlkly
zvony, shromáždili se chlapci v poledne na horním konci vesnice (U
PASTVISKA) a seřadili se do dvojstupu. Každý měl dřevěnou klapačku nebo
řehtačku. Jak udeřila dvanáctá hodina, dali se na pochod vesnicí a potichu
počítali „raz – dva – tři, tři, tři“ a klapali v témže rytmu. Chlapci měli vždy
obnažené hlavy, pochodovali ve vzorném pořádku a jeden ze starších dozíral
na kázeň. U KAPLIČKY byla vždy zastávka, kde se chlapci pomodlili a ve
zvednuté ruce s klapačkou klepali. Klokotalo se vždy až do Vzkříšení, na
Velikonoční pondělí proběhly KYČKOVANKA a POLÉVÁNÍ děvčat.

A jak se naši předkové bavili
Byly to starodávné přástky a dračky, které poskytovaly v zimě dosti
příležitostí k sousedským stykům a zábavám. Vypravovaly se příběhy ze
života, ale i báchorky o strašidlech, kterým se hodně věřilo, neboť naši předci
byli hodně pověrčiví.
Nejživěji bylo při muzikách, kde se všichni mladí i staří při tanci a za zpěvu
hudby oddávali veselí a zapomínali na starosti všedního života.
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Na konci Masopustu hrála muzika v obci i tři dny. Měl-li mládenec před 180
lety v kapse tereziánský stříbrný dvacetník, mohl tak hýřit celou noc.
Byl-li při muzice velký nával, což bylo v obci běžné, řešilo se to velmi
jednoduše. Vytroubil se tanec PRO SVOBODNÉ nebo pro HOSPODÁŘE A
HOSPODYNĚ, případně pro PŘESPOLNÍ nebo pro SOUSEDY (soused byl ten,
který vlastnil domek). Koho se volenka netýkala, musel sedět. Při muzikách se
také velmi často rozhodovaly spory, při nichž padaly i rány a tekla krev.
Svatební muziky – VESELOVÉ – byly navštěvovány četnými diváky, kteří bývali
od svatebčanů (veselových) počastováni. Vesnická omladina, tzv. MAŘÁCI,
byli pitvorně oblečeni a vždy rádi zastavovali svatební průvody, které chodily
pěšky. Přes cestu se natáhl provaz a svatebčané se museli vykoupit penězi.
Málokdo si již pamatuje, že v naší obci žili vesničané, kteří, když na své
hudební nástroje doprovázeli zpěv věřících v polských chrámech, kde jako
zedníci v letech 1860–1872 pracovali na stavbách, svými hudebními výkony
vzbuzovali obdiv. MUZIKANTSKÉ BANDY (tak se jim zde říkalo) byly složeny
z hudebníků okolních obcí.
První kapela byla utvořena v roce 1888. Byla sedmičlenná a secvičil ji Jan
Plachký ze Suchých Lazců, bývalý šikovatel vojenské hudby pěšího pluku číslo
1 v Opavě. Hráli v ní tři bratři Valáškové – Josef, Jan a Alois, dále František
Onderka z č. p. 1, Jan Šindelář z výměnku č. p. 37, Rudolf Vašek a Josef
Kaštovský z Mokrých Lazců. Kapela se rozpadla po odchodu a vystěhování
členů z obce (což jsem již uvedl v předešlém Zpravodaji).
Dnes na některé tradice a obyčeje navázali hasiči, skauti či mládež, jiné zvyky
vznikly jako tradice nové.
Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Jak vzniklo jméno Přerovec?
Odborná etymologie (věda o původu a vývoji slova) říká, že jméno Přerovec
vzniklo jako zdrobnělina ke jménu Přerov. To vychází ze slova přerovъ neboli
„příkop“ či „tůň, rybník, bažina“. Slovo se skládá z předpony
pře- a podstatného jména rov (z praslovanského rъvati), což
1
znamená „vytrhávat, rvát ze země“.
Hrad Přerovec byl obehnán hlubokými příkopy, které jsou na
místě patrné dodnes, což mohlo dát impuls k pojmenování
ve významu „příkop“. Oblast osady Přerovec byla a je
bažinatá (dnes je na soutoku dvou potoků postavena
přehrada) – význam „tůň, rybník, bažina“ je tedy také
možný.
Obyvatelé Nových Sedlic se nejčastěji domnívali, že jméno
bylo odvozeno od slova přehrada, ale také podle přeoraných
polí či přehrazení. Často jméno spojovali s předložkou přes.
Někteří k místu a jeho pojmenování vymysleli i vtipné
pověsti. Několik těchto lidových etymologií zde uvádím:
„Mám dojem, že je to z němčiny odvozeno. Dnes by dávalo
smysl odvození jako „přes rovy“.“,
„Kopec se jmenoval Rovec, pak přes něj postavili cestu.
Odtud Přerovec – přes Rovec.“,
„Když jeli kupci na trhy do Opavy, tak se v tomto místě
rozhodovali, jestli pojedou přes Sedlice, nebo přes Lazce.
Odtud asi vznikl název Přerovec.“,
„Podle šlechtického rodu Přerovských, kteří postavili nedaleko osady hrad a
později i osadu Přerovec. Hrad se do dnešní doby bohužel nedochoval.“,
„Přehrazením potoku Sedlinka pod lesem Úhorky – kvůli rybolovu a zásobárně
vody pro dobrovolné hasiče. Jméno zadal sedlák – přesnou pověst o zkomolení
jména si nepamatuji.“.
Tereza Klemensová

1

HOSÁK, Ladislav – ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II,
M–Ž. Praha: Academia, 1980.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

MAŠKARNÍ PLES

Letos se maškarní ples pro děti uskutečnil v obecním sále ve spolupráci
s obecním úřadem a skauty. Děti se na ples moc těšily, ve školce kreslily
na výzdobu sálu pěkné obrázky, převlékaly se do masek, povídaly si
o masopustu a tradicích a učily se různé tance. Za pomoci skautů pro ně bylo
připraveno odpoledne plné soutěží, her a tance. Nejdříve se všechny masky
představily – princezny, piráti, klauni, šašci, čarodějové, kuchaři a ještě jiné
masky a postavičky z pohádek. Všechny děti soutěžily, skákaly s balónky,
chodily s míčkem na lžičce, foukaly do balónků, pily sladkou šťávu… Prostě se
skvěle bavily. Kdo chtěl, mohl se změnit v někoho jiného – nechat si
namalovat obličej. Největší atrakcí byla soutěž v přetahované s tatínky. Kdo
vyhrál? No přece děti – a zaslouženě, vždyť ples patřil všem, kteří se přišli
pobavit. Odměněna byla každá maska. Tak ahoj příště, budeme se těšit.

Jana Popková
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SK OKD NOVÉ SEDLICE
Dne 27. 12. 2013 proběhl pátý ročník pro naši obec již tradičního vánočního
turnaje ve stolním tenise s názvem „Sedlice OKD Open“. Začalo se hrát v 9.00
hodin.
Dopoledne se měly odehrát kategorie dětí a žen, avšak v kategorii ženy jsme
tentokrát neměli žádné účastnice, tedy pokud nepočítáme malou devítiletou
Vanesu Dostálovou. Proto jsme tuto mladou dívčinu a čtyři další hochy mladší
patnácti let spojili v jednu skupinu.
Kategorii děti vyhrál bez ztráty jediného setu Ondřej Sidunov. Zdatným
soupeřem pro Ondru Sidunova byl Vojtěch Orel, který prohrál jen jeden zápas
a skončil druhý. Třetí místo obsadil Jan Lindovský, čtvrté pak Lukáš Orel.
Jediná dívčí účastnice, Vanesa Dostálová, svým výkonem mile překvapila –
porazila jednoho z chlapců, Lukáše Orla.
V 13.00 měla začít
odpolední
část
programu,
v níž
měla
probíhat
soutěž
mužů.
Konečný
počet
registrovaných čítal
20 účastníků. Ti byli
rozděleni do čtyř
skupin po pěti
lidech.
V každé
skupině byl jeden
nasazený
hráč
(účastníci loňských
medailových bojů + předloňský vítěz), zbývající hráči byli do skupin postupně
rozlosováni. Skupiny vypadaly takto:
Skupina A – Adamčík Josef, Světlík Břetislav, Měch Petr, Laryš Michal, Sidunov
Ondřej
Skupina B – Ignác Jaroslav, Hančil Pavel, Kaštovský Roman, Orel Tomáš
a Kaštovský Matěj
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Skupina C – Světlík Tomáš, Křenek Tomáš, Orel Vojtěch, Měch Jaroslav, Měch
Vladimír
Skupina D – Volný Miroslav, Friedel Petr, Dostál Patrik, Laryš Stanislav
a Klemens Jakub
Hrát se začalo přibližně v 13.30 hodin. Už ve skupinách bylo k vidění několik
zajímavých soubojů, jako třeba Josef Adamčík vs. Břetislav Světlík (opakování
loňského čtvrtfinále) nebo Jaroslav Měch vs. Vladimír Měch (souboj otce se
synem).
Asi v 16.00 byly známy výsledky všech zápasů a všichni se tedy mohli
dozvědět, jak bude vypadat play-off. Z každé skupiny měli postoupit první
dva, pro ostatní turnaj skončil. V některých skupinách bylo jasné, kdo
postupuje, v některých to bylo velké drama.

Skupina A:
V této skupině jsme měli tři adepty na postup: Josef Adamčík, Břetislav Světlík
a Ondřej Sidunov. Od Petra Měcha jsme mohli jen očekávat, co předvede,
pátý Michal Laryš se jen snažil překvapit. Obhájce třetího místa z loňského
roku, Josef Adamčík, však zklamal a vyhrál jediný zápas – doplatil na nový
potah pálky. První tři místa obsadili hráči s devíti body, takže museli
rozhodnout vzájemné zápasy a poté skóre. Tuto skupinu vyhrál nakonec
Břetislav Světlík (díky nejlepšímu skóre). O druhé místo se vedl velký boj,
22
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který nakonec vyhrál Petr Měch, třetí místo ve skupině tedy zůstalo Ondřeji
Sidunovi.
Skupina B:
V této skupině byl velkým favoritem Jaroslav Ignác (loňský vicemistr).
Skupinou prošel bez ztráty jediného setu. O druhém místě rozhodl poslední
zápas, v němž Tomáš Orel porazil 2:0 Pavla Hančila a díky tomu i postoupil.
Třetí místo obsadil Matěj Kaštovský, čtvrté Pavel Hančil a páté Roman
Kaštovský.
Skupina C:
V této skupině byl favoritem Tomáš Světlík (držitel nelichotivého čtvrtého
místa z loňského ročníku). K vidění zde byl velký souboj mezi Jaroslavem
Měchem a Vladimírem Měchem. Možná k překvapení všech skupinu vyhrál
Jaroslav Měch, který svého otce Vladimíra porazil. Tomáš Světlík skončil,
zklamaný, třetí a dále se turnaje účastnil již jen jako člen organizačního týmu.
Čtvrté místo obsadil Vojtěch Orel, páté Tomáš Křenek.
Skupina D:
V této skupině byl velkým favoritem Miroslav Volný (předloňský mistr).
Skupinou prošel také bez ztráty setu. O druhé místo se mezi sebou utkali Petr
Friedel a Patrik
Dostál – šťastnějším
byl Patrik Dostál.
Čtvrté místo obsadil
Stanislav Laryš, páté
tedy Jakub Klemens.
Play-off:
Před začátkem playoff vznikla hádka
mezi organizátory o
dalším vývoji, ale
nakonec se dohodli.
Čtvrtfinálové
dvojice
vypadaly
takto: B. Světlík–T. Orel, J. Ignác–P. Měch, J. Měch–P. Dostál a M. Volný–
V. Měch.
V prvním zápasu, který odehrála dvojice B. Světlík a T. Orel, zvítězil po tuhém
boji B. Světlík 3:1, a mohl se tak radovat, že si zahraje o medaile. Ve druhém
čtvrtfinále nečekaně vypadl J. Ignác, když prohrál s P. Měchem 3:1,
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a s turnajem se musel rozloučit. Z třetího čtvrtfinále postoupil po výsledku 3:0
J. Měch a ze čtvrtého po výsledku 3:1 M. Volný.
V semifinále se proti sobě utkali B. Světlík a J. Měch, ve druhém pak M. Volný
a P. Měch. Obě semifinále dopadly lépe pro rodinu Měchových, kdy oba její
zástupci zvítězili se skóre 3:1.
V boji o 3. místo jsme byli účastníky dramatického souboje, v němž dokázal B.
Světlík obrátit stav skóre z 0:2 na 3:2, a získal tak bronz.
Ve finále se proti sobě utkali J. Měch a P. Měch (synovec se strýcem). J. Měch
vedl už 2:0, ale jeho synovec, P. Měch, dokázal souboj zdramatizovat a
nakonec prohrál jen 3:2. Vítěz získal putovní pohár a bečku plzeňského piva.
Konečné pořadí turnaje na všech místech:
1.
Měch Jaroslav
11.–12. Kaštovský Matěj
2.
Měch Petr
11.–12. Světlík Tomáš
3.
Světlík Břetislav
13.
Adamčík Josef
4.
Volný Miroslav
14.
Laryš Stanislav
5.
Ignác Jaroslav
15.–16. Hančil Pavel
6.
Měch Vladimír
15.–16. Orel Vojta
7.
Orel Tomáš
17.–18 Kaštovský Roman
8.
Dostál Patrik
17.–18. Křenek Tomáš
9.
Sidunov Ondřej
19.–20. Laryš Michal
10.
Friedel Petr
19.–20. Klemens Jakub

Za pořadatele: Tomáš Světlík

SVÁTEČNÍ SLOVO - BOLEST A RADOST
Milí přátelé! Název mého pozdravu jistě čtete v blízkosti takzvaného svatého
týdne, tedy týdne, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Je to
týden, kdy se v našich chrámech prolíná smutek a radost – nostalgické a plné
bolesti a nářků nápěvy postních písní střídá plné elánu a euforie velikonoční
Aleluja. Někdo si možná klade otázku, proč to tak vlastně je, že jsme
každoročně v liturgii nejprve tlačeni k postnímu smutku, i když se nám často
úplně nechce být smutnými, a poté o Velikonocích jsme zase vyzýváni
k radosti, i když nám vůbec nemusí být do smíchu. Čím to je? Proč to má
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křesťanská liturgie takto poskládáno? Bůh po nás nechce, abychom byli
dobrými herci, kteří v postu budou dojemně plakat a o Velikonocích zahrají
ukázkový úsměv na tváři. Nechce, abychom byli herci, kteří dokonale zahrají
to, co se od nich očekává. Jsem přesvědčen, že jestli po nás Bůh opravdu něco
chce, tak je to především pravdivost.
Prožívání smutku a radosti během velikonočních svátků nám má
připomenout, že bolest a radost spolu úzce souvisí! Obojí patří k životu. Ani
jedno ani druhé nelze úplně ze života vymazat. A dokonce jsou tyto dvě
emoce v životě člověka často spojené. Je to nádherně vidět u malých dětí.
Když malé dítě pláče a nám se podaří odvést jeho pozornost, dojde k zajímavé
situaci: dítě ještě pláče a už se zároveň směje! My dospělí se hodně hlídáme,
abychom svoje emoce nedávali najevo, a tak si něco takového nedovolíme,
ale dětem jde poměrně snadno plakat a smát se najednou.

Domnívám se, že právě toto je
jedno
z hlavních
témat
velikonočních svátků. Uvědomit
si, že bolest a radost patří
k životu, že spolu souvisí, že jedna
bez druhé nemůže existovat! My
bohužel často tyto dvě emoce od
sebe oddělujeme.

Často se ponořujeme do smutku,
jsme skleslí, zubožení. Někdy zase
naopak zdůrazňujeme, až příliš
moc, naši radost. Jsou to většinou
ty jásavé „hurá akce“, kde všichni
tleskají, usmívají se, jsou veselí,
ale jsou to často jen laciná gesta.

Pravým uměním v životě každého člověka je spojit dohromady radost i bolest.
Znamená to pochopit, že bolest je cestou k radosti, a radost, že dává sílu
unést bolest. A domnívám se, že právě o Velikonocích se nám může tato
pravda nejvíce otevřít.
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Pán Ježíš zakusil bolest v plné míře. Zakusil bolest fyzickou, ale zakusil také
opuštěnost a prázdnotu. Zároveň ale Ježíš zakusil, že smrt není v životě
člověka konečnou stanicí, že Bůh je silnější než všechno zlo. Ježíš v krátkém
čase na sobě zakusil obrovskou bolest i obrovskou radost. Protože radost i
bolest k sobě neodmyslitelně patří. To, co je naším největším zraněním, je
paradoxně naším největším pokladem. Tam, kde je naše největší bolest, tam
se zároveň skrývá náš největší poklad. Tam, kde jsme zranění, slabí, tam jsme
ochotni si přiznat, že potřebujeme pomoc. Bolest nás vede k pokoře,
k vědomí, že nemáme všechno ve svých rukou. Bolest nás vede k pochopení,
že ve světě není všechno ideální a krásné, ale že některé věci jsou zkrátka
nedokonalé. I my jsme nedokonalí. A pokud si člověk přizná, že je omezený,
zraněný a slabý, tak má šanci otevřít se Boží pomoci a začít ji přijímat. A tak
právě bolest a utrpení může vést k hlubšímu kontaktu s Bohem a
odevzdanosti do jeho rukou. Ale není to tak jednoduché. Člověk má tendenci
se bolesti vyhýbat a je to pochopitelné. Nechce se nám trpět, nechceme být
omezováni!
Jenže pokud si své vlastní zranění a omezení
nepřiznáme a dereme se za svými
nereálnými plány, tak nám hrozí, že zničíme
sami sebe i všechno kolem. Kolik lidí je dnes
vystresovaných a zničených z toho, že
nedokážou dostát svým nedostižným
ideám? Kolik lidí se dnes dere za něčím, co
nikdy nemůžou získat, a proto, že jim to
nejde, se utápějí v různých závislostech?
Potřebují zkrátka potlačit úzkost z toho, že
nejsou tím, čím by chtěli být. Kéž bychom se
dokázali na sebe podívat víc pravdivě,
přiznat si svá omezení a radovat se z toho,
co máme…
Možná by pak na světě bylo méně zla
vzniklého z alkoholismu, hazardu nebo drog!
Zranění, pokud s ním člověk nepracuje, ho
může zlikvidovat! Kéž bychom našli více
odvahy podívat se na své bolesti a neutíkat
od nich! Kéž bychom dovolili Bohu, aby je
mohl proměnit v naše poklady.
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Milí přátelé! Velikonoční svátky nám ukazují, že bolest a radost patří k sobě.
Bolest je cestou k radosti a radost dává sílu unést bolest. Chtěl bych nám
všem popřát, aby bolesti, které v životě máme, se nám stávaly posvátnými
ranami, aby nás také vedly k větší důvěře v Boha. Přeji nám, aby nás bolest,
kterou v životě zakoušíme, učila pokoře, a my se tak naučili vzdávat toho, co
nám neprospívá. Přeji nám, abychom na svém těle a ve svém životě dokázali
zakoušet nejenom tajemství Ježíšovy smrti, ale i jeho zmrtvýchvstání.
Přeji nám všem pokojné a požehnané Velikonoce!
P. Adam Málek – komárovský farář
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SK NOVÉ SEDLICE – ROZPIS ZÁPASŮ
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ŠERM
Sedličtí šermíři Ondřej a Klára Lasákovi
Naši sedličtí šermíři Ondřej a Klára Lasákovi se dnes již jako členové střediska
vrcholového sportu mládeže v Ostravě zúčastnili ve dnech 22. 2. – 4. 3. 2014
mistrovství Evropy v Jeruzalémě (pozn. Izrael se při olympijských sportech
řadí k Evropě). Ondra měl nominaci jistou, protože vede průběžně žebříček
Českého šermířského svazu, a to hned ve dvou věkových kategoriích. I na
mezinárodních soutěžích předvádí velice dobré výkony a umisťuje se
pravidelně mezi nejlepšími šermíři Evropy. Na samotném šampionátu Ondra
bojoval ve věkově vyšší kadetské kategorii. Od počátku si vedl statečně,
ačkoliv některé souboje připomínaly i vzhledem k místu konání boj Davida
s Goliášem. Nezalekl se a postupoval vzhůru i přes velice zkušené šermíře.
Jeho pouť však zakončil před branami šestnáctky (!) výborný maďarský šermíř
Gábor Fruhauf. Ondra se tedy umístil mezi nejlepšími šermíři Evropy na
krásném 32. místě. Toto umístění mu přineslo vysoké bodové ohodnocení jak
v českém, tak evropském pohárovém žebříčku.

Klárka si zasloužila účast na stejném mistrovství až těsně před samotným
uzavřením nominace. Zaručilo jí to velice dobré umístění na závodech
evropského poháru kadetek konaných koncem ledna v polské Poznani.
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V Jeruzalémě se jí však již tak nedařilo, nebyla schopna se více prosadit, a to
vzhledem k velice zkušeným a těžce porazitelným soupeřkám v základní
skupině, které Klárku nepustily do vyšších eliminačních bojů. Klárka si alespoň
vychutnala poprvé atmosféru vrcholného závodu sezóny.
Poslední březnový víkend probíhaly ve Wroclavi silně obsazené mezinárodní
šermířské závody žáků. Celkově se tam sjelo 520 mladých fleretistů z celého
světa. Byli rozděleni do tří kategorií. V nejstarší kategorii závodil i Ondra a do
turnaje naskočil jako zkušený šermíř. Vyhrál základní skupinu, ve které si
poradil s šermíři z Ruska, Polska, Ukrajiny i Německa. Postupoval dále
turnajem bez jediné porážky, až narazil v boji o závěrečnou osmičku na
vynikajícího leváka Henryka Egenese Porsoka. Byla to smůla, i když zpočátku
Ondra v duelu vedl. Nakonec se umístil jako nejlepší z Čechů na fantastickém
13. místě. Útěchou však mohlo Ondrovi být to, že vítěz celého turnaje, Rus
Kadyrov, ochutnal za celý závod jen jedinou porážku, a to právě od našeho
sedlického šermíře.

Před oběma našimi mladými fleretisty stojí vrcholné finálové závody seriálu
mistrovství ČR jednotlivců i družstev. Oba by se chtěli umístit co nejlépe.
Budeme držet palce!
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Z RANČE SETKÁNÍ
Letošní „zima nezima“ zmizela a my připravujeme koníky na přechod ze sena
na první travičku. Jenže té se v tom suchu nechce vůbec růst, tak doufáme, že
to příroda ještě napraví :-) a tráva bude na pasení i na seno.
S příchodem jara do našeho stáda přibylo milé a statečné hříbátko, kobylka
Viki, která se stala velkou kamarádkou Popelky, a my si přejeme, aby jim to
spolu dlouho vydrželo.

Zveme všechny na tradiční vožení na koních, které bude na ranči každé úterý
od 17.00 hod. Spustili jsme také nové webové stránky (viz
http://rancsetkani.namaluju.cz), kde můžete najít ještě více informací o
našem snažení.
Děkujeme p. Světlíkovi za poskytnutí vlečky na hnůj, moc nám to pomohlo.
Děkujeme také všem, kteří nám poskytují prostory pro naše koně, bez vás by
to nešlo, a přejeme krásné jarní dny a těšíme se na setkání!
Miriam Johanka Štivarová
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INZERCE
Vyhodnocení elektronických aukcí po topné sezóně.
Letošní mírná zima sníží náklady za energii každé domácnosti. Někteří klienti
očekávali před vyhlášením cen pro rok 2014 avizované až 20% snížení cen
energií na trhu. To se však týkalo pouze vybraných tarifů a nezahrnovalo
úpravu stálých měsíčních poplatků za odběrná místa. Klienti z e-aukcí tak
ušetří, např. u zemního plynu 100 až 150 Kč měsíčně a vysoutěžené ceny
neovlivní ani výše spotřeby.
V minulém roce se díky celostátním elektronickým aukcím eCENTRE a.s.,
probíhajícím v celé ČR, podařilo 92 % z 21 tisíc domácností více než 20 %
nákladů.
Lidé z 652 měst a obcí ve sdružených e-aukcích společně ušetřili 210 milionů
korun. I naše obec spolu s celým Mikroregionem Matice Slezské zajistila pro
více než 400 domácností a desítku podnikatelů uspoření průměrně v
nákladech více než 20 %.

Do nové topné sezóny s levnějšími dodavateli energií a
výhodnějšími obchodními podmínkami.
Ze zákona má každý právo změnit dodavatele a ušetřit i tisíce korun. Trend eaukcí pro domácnosti pokračuje. Obavy některých domácností, zdali
dosáhnou úspory z e-aukce ve srovnání s novými cenami na trhu, se rozptýlily
krátce po zveřejnění výsledků únorové aukce. Samozřejmě platí, že s větší
spotřebou roste prostor pro úspory. U malého bytu to může
být několik stovek korun ročně, v případě rodinných domů s plynovým
vytápěním se však jedná až o desítky tisíc.
Průměrná úspora za rok, které dosahují naši klienti při spotřebě cca 20 až 30
tisíc Kč/rok, je pak v případě elektřiny cca 2 000– 3 000 Kč, v případě plynu i
přes 7 000 Kč, to je celkem za rok až 10 000 Kč.
Princip výběru spočívá v tom, že domácnosti a podnikatelské subjekty se jako
odběratelé energie spojí a vyberou si v elektronické aukci vítěznou firmu –
nového dodavatele plynu nebo elektrické energie, který dosáhl
nejvýhodnější, tj. nejnižší ceny, a s tím pak naváží nový smluvní vztah.
Pokud by v aukci úspory nedosáhli, zůstává jim původní dodavatel.
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Přechod k novému dodavateli však trvá i několik měsíců, proto zvažujete-li
změnu dodavatele energií, nejvýhodnější doba je 4 až 6 měsíců před
začátkem topné sezony. Každý dodavatel má totiž jinou výpovědní lhůtu
smlouvy.

Vyhovuje vám dosavadní smlouva a podmínky k dodávkám
plynu a elektřiny?
S obchodními partnery eCENTRE jsme dohodli i bezplatné poradenství v
záležitosti výběru levnějšího dodavatele (jak s účasti v aukci, tak mimo ní),
náležitostech vyúčtování, obchodních podmínek a možnostech odstoupení od
smlouvy. Seznámeni budete s principy elektronických aukcí, jejími výstupy
(povinnosti dodavatele a odběratele), dosavadními výsledky a kroky nutnými
k účasti.
Pokud byste v aukci nedosáhli úspory, stávající dodavatel vám zůstává.
Ve spolupráci s firmou eCENTRE a.s. opět připravujeme elektronickou aukci
na dodavatele elektrické energie a zemního plynu, která má za cíl ušetřit
občanům a firmám jejich výdaje.
Více informací vč. výsledků a referencí na www.eaukce-uspory.com

Kontakt:

Roman Strnad – Velká Polom

Tel.: 602 727 356

Jaroslav Strnad – Háj ve Slezsku

Tel.: 721 836 280

roman.strnad@ecentre.cz , nebo energie.sro@iol.cz
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KOMINICTVÍ MILAN ONDERKA
Od 1. května 2014 zahajuje v Nových Sedlicích svůj provoz KOMINICTVÍ
MILAN ONDERKA
Provádí:
 čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv dle NV č.
91/2010
 stavbu a sanace komínů
 vložkování komínů
 měření spalin a účinnosti spalování
 zajištění revize spalinové cesty
 poradenskou činnost
Kontakt pro objednávky:
Hlavní 86, Nové Sedlice
608 973 056
kominictvi.onderka@seznam.cz

SALÓN KRÁSY – BEAUTY KAROL
Salón krásy BEAUTY KAROL nabízí tyto služby:







pánské a dámské kadeřnictví
manikúra a pedikúra pro ženy i muže
modeláž nehtů
masáže
kosmetické služby pro ženy i muže
permanentní make-up a řasy

Kontakt:
Martina Stonišová
martinastonisova@email.cz
Tel: 776 044 103
www.beautykarol.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 13.30–7.00
STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON:

+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:

18. 4. 2014
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