ŘÍJEN 2014

Zahrada v přírodním stylu u MŠ v Nových Sedlicích – perspektiva.
(Ing. Pavla Miklová)

1
www.novesedlice.cz

Milí spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
Čtyři roky volebního období 2010 – 2014 utekly jako voda a opět nastal čas
voleb, kdy my všichni máme možnost rozhodnout o dalším fungování
a rozvoji naší obce.
Jménem obecního zastupitelstva si v tomto zpravodaji dovolím složit stručný
účet naší práce, kterou jsme se snažili vykonávat tak, jak nejlépe jsme v rámci
svých možností a schopností uměli. Mnoho věcí se podařilo, mnoho je
rozpracováno a mnoho práce nás všechny ještě čeká. Práce pro obec je
úžasná cesta, která nikdy nekončí. Vždy je co zlepšovat a tvořit. Nikdy není
a nebude hotovo.
Každý z nás má možnost se zapojit do tohoto procesu a stát se tvořitelem věcí
budoucích. V závěru tohoto zpravodaje je dán prostor pro představení těch,
kteří se v letošních volbách ucházejí o důvěru spoluobčanů, chtějí převzít
zodpovědnost za naši obec a aktivně ji spoluvytvářet.
Srdečně Vás tímto zvu ve dnech 10. – 11. října 2014 k volbám do obecního
zastupitelstva, které se konají v sále budovy školky (zadní vchod)
a to v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin.
Snad se shodneme na tom, co poslední čtyři roky poměrně jasně ukázaly
a dokladem jsou také články uvedené dále ve zpravodaji, že občan nemusí být
nutně zastupitelem, aby mohl sám přispět svým dílkem, mnohdy velmi
významným, do pestré skládačky života v naší obci a to jak v pozitivním slova
smyslu, tak bohužel i v tom negativním.
Rozhodnutí, jakou energii budeme jako jednotlivci vysílat, je na každém z nás.
Často platí rčení: „Co dáváme, to dostáváme.“ A já si dovolím ještě malou
doušku: „Chceš-li změnit svět k lepšímu, změň nejprve sám sebe.“
Milí přátelé, jménem obecního zastupitelstva i jménem svým Vám upřímně
děkuji za důvěru, podporu a skvělou spolupráci v uplynulém volebním období
a přeji nám všem, ať se nám v té naší malé vesničce opravdu dobře žije
a sluníčko nám svítí nejen na obecních akcích, ale především v našich srdcích.
Děkuji Vám,

Zuzana Rohovská, starostka
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Co se podařilo…
nový formát a obsah obecního zpravodaje a webových stránek
měření aktuální teploty a vlhkosti vzduchu online
protipovodňová opatření - hladinoměr, srážkoměr, protipovodňový plán
online
bezdrátový rozhlas
výměna vývěsek, dokoupení nových na budovu školky, květinářství,
obchodu
převod pozemku fotbalového hřiště do vlastnictví obce v hodnotě
888.9000,- Kč
lavičky v autobusových zastávkách
elektronická spisová služba, zasílání aktualit občanům emailem
kontejnery na šatstvo, bioodpad, nové kontejnery na papír, sklo, plast za
MŠ, sběr elektroodpadu, přesunutí kontejnerů vedle obchodu
kulturní akce pořádané ve spolupráci s obcí:
Besedy s kronikářem, Obecní ples, Vítání občánků, Velikonoční a adventní
akce, Posvícení, Dětský den, Dožínky, Venkovní svatováclavská mše,
Klakotání, Zpívání u vánočního stromu, Drakiáda, Mikuláš, Noc
s Andersenem, přednáška a aktivity klubu žen, kurz počítačových
dovedností pro seniory, Adventní koncert dětského sboru Domino, výstavy
– obrazů, panenek …, soutěže – o nejlepší domácí chleba, posvícenský
koláč, domácí destilát…
sportovní akce pořádané ve spolupráci s obcí:
Cvičení pro rodiče s dětmi – Koblížek, lekce jógy, cvičení Zumba, soutěž
hasičské ligy, masérské služby
uzavření smlouvy s fy Hruška na provozování prodejny se smíšeným
zbožím, rekonstrukce interiéru, zateplení výloh, nové osvětlení,
klimatizace prodejny
oprava střechy přístřešku vedle skautského domu
oprava kanálů a kanalizace na ul. Hlavní, Opavská, Zahumenní, Horní,
K Lesu
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rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním zařízení obce
nákup nové multifunkční trouby, pračky, mikrovlnné trouby, ozvučovací
soustavy, projektoru, promítacího plátna a židlí do kulturního zařízení
nákup „party“ stanu pro komunitní setkávání
rekonstrukce topení a kotelny, výměna osvětlení a podlahových krytin
včetně výmalby v budově kulturního zařízení a školky
Grant z Nadace VIA ve výši 310.000,- Kč na projekt Areál soudržnosti
(dětské hřiště, altán, pískoviště, parkovací a rozběhová plocha pro hasiče,
trampolína, travnatý pás u potoka)
revize mostů
příspěvek na výstavbu varhan do kostela
odstranění náletových dřevin z potoka
oprava semaforu poškozeného dopravní nehodou
nákup nového hasičského auta a přívěsného vozíku
přesunutí knihovny, nový interiér, výpočetní technika, knihovní systém,
internetové připojení pro veřejnost zdarma
tištěná publikace ke 120. výročí SDH
nová hydroizolace na hospodářské budově
nová střešní krytina, komín a klempířské práce na budově hasičské
zbrojnice
rekonstrukce poškozeného chodníku u světelné křižovatky
oprava povrchu lávky pro pěší od kapličky na hřiště
ořez náletových stromů v okolí světelné křižovatky
zpevnění parkovacích ploch u obecního úřadu a na hřišti
vybavení obecního úřadu – kopírka na formát A3, vazačka dokumentů,
židle do zasedací místnosti
oprava výtluků a děr na ul. K Lesu
strategický plán obce
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Co je rozpracováno…
projekt stabilizace koryta potoka Sedlinka
zpracování územního plánu obce
rekonstrukce budovy mateřské školy a obecního úřadu, prostoru před
úřadem
rekonstrukce vozovky na ul. Horní
projekt „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“
zpracování druhého variantního řešení vedení komunikace I/11 obcí

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014
Dotace, dary, pojistné události
PŘÍJMY
Areál Nadace VIA

VÝDAJE

310.000,-

429.235,75

Knihovna

40.000,-

48.665,-

MŠ topení

640.500,-

673.416,-

1.003.469,40

1.126.637,-

Hasiči

62.700,-

66.000,-

Strategický plán

48.000,-

99.566,-

Protipovodňový plán

148.104,-

164.560,-

Pojistka havárie křižovatka

102.250,-

110.238,-

Pojistka střecha zbrojnice

46.173,-

175.863,-

Protipovodňová opatř. rozhlas

CELKEM

2.401.196,40 2.718.317,75
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Nový majetek
MŠ
KZ
Knihovna
SDH
OÚ

Odrážedlo, trampolína, matrace
Pračka, mikrovlnka, sporák
Nábytek
Savice, hadice, uniformy
Vitríny (5x), tabule FLIPCHART,
chladnička, křovinořez, ozvučení,
projektor, NB, PC, tiskárna,
teploměr, vlhkoměr, nádoby na
posyp, nástavce

CELKEM

12.282,21.509,18.176,24.126,183.685,-

259.778,Opravy a údržba

2212
2219
2223
2321
3111
3392
3613
3631
6171

Silnice Zahumenní – odvod. kanál
Chodník – u p. Grosse
Semafor – výměna barevných světel
Kanalizace (ul. Zahradní, Hlavní, Opavská,
Horní, Zahumenní , obchod)
Mateřská škola – malování, podlahy
KZ – malování, elektroinstalace
Obchod – elektroinstalace, dveře, klimatizace
VO – výměna diod
OÚ oprava střechy HB
CELKEM

Stav BÚ k 31. 10. 2010 413.699,41
Stav BÚ k 01. 10. 2014 1.153.893,70
Stav ČNB k 30. 09. 2014 318.759,48

Děkujeme Vám, kteří jste nám pomáhali
a podporovali nás.
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29.246,96.426,78.922,883.676,401.826,162.798,56.632,10.873,69.338,1.789.737,-

KNIHOVNA
Informace z knihovny:
Knihovna v Nových Sedlicích je nově otevřena každý čtvrtek od 15.00 do
18.00 hod. V knihovně je zdarma přístup k internetu, za úhradu je zde také
možnost tisku.
Knihovna Vás srdečně zve dne 3. 12. 2014 na přednášku s názvem Grafologie
aneb tajemství výkladu písma, kde nám p. Dagmar Kravčíková vysvětlí
základy grafologie (psychologie písma), řekne něco o tom, jak písmo (podpis)
vypovídá o osobnosti člověka, a vysvětlí nám i pojem grafoterapie. Přednáška
se uskuteční v kulturním sále v budově MŠ od 16.30 do 18.00 hod.
Stále také ještě probíhá Velký pohádkový kvíz pro děti! Děti musí zodpovědět
devět (plus jednu bonusovou) 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 doma Vy sami.

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?
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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?
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 Lízinka Barbuchu z vězení ven?
10. Bonusová otázka:
Jakou knížku bych měl/a nejraději v knihovně a proč?
Tereza Klemensová, knihovnice

SKAUTI - 12. ODDÍL DOHODA
Jako každoročně se na přelomu měsíce července a srpna konal skautský tábor
u přehrady Slezská Harta, který se letos nesl v duchu Zlaté horečky
na Klondiku. Na konci tábora děti úspěšně vyrýžovaly hodně zlata
a se spoustou nových zážitků a kamarádů odjížděly zpět domů.
Od září se opět pravidelně jedenkrát za týden scházíme na družinových
schůzkách. Učíme se uzly, morseovku nebo jen tak hrajeme hry a stmelujeme
kolektiv. Někteří z nás si také sjeli na raftu Moravici, a tím si zvýšili své
vodácké zkušenosti, které budou ještě určitě moci využít.
Do konce roku dále plánujeme uspořádat víkendovou oddílovou výpravu,
jednodenní výlet nebo prodlouženou schůzku.
Pokud i Vy chcete, aby vaše děti měly spoustu nezapomenutelných zážitků
a nových kamarádů, přihlaste je do našeho skautského oddílu. Vítaný je každý
ve věku od 7 do 14 let (dítě již musí navštěvovat alespoň 1. třídu). Schůzky
8
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probíhají každé pondělí v čase od 17.00 do 18.30 v Podvihově a každou
středu v čase od 16.30 do 18.00 na Štítině. Pokud byste měli zájem, můžete
se na schůzku přijít podívat, poptat se na naši činnost vedoucích a případně
dítě do skautského oddílu přihlásit.
Další informace můžete najít na naší stránce Skautský 12. oddíl Dohoda
na Facebooku. V nejbližší době by měly být také zprovozněné oddílové
stránky.
Ivana Pavelková

OKÉNKO DO HISTORIE
Vznik živností v obci a přehled živnostníků z roku 1908
Základem drobného podnikání byla a jsou řemesla, která nahradila
uzavřenou výrobu v rámci rodinného hospodářství. Na počátku 13. století
docházelo ke sdružování řemeslníků do tzv. cechů.
Definitivní konec cechovního zřízení nastal v roce 1860, kdy vstoupil
v platnost živnostenský řád vydaný Císařským patentem č. 227/1859 ř. z.
Živnostenský řád upravoval základní práva a povinnosti osob provozujících
živnost, stanovoval např. povinnosti při označování provozoven a při
oceňování výrobků.
V roce 1883 byl zákonem zaveden institut živnostenských inspektorů.
Ti prováděli dohled nad dodržováním živnostenských předpisů v praxi.
V témže roce bylo zákonem nařízeno, že všichni živnostníci (vyjímaje
továrníky) musí být členy nucených čili závazných živnostenských
společenstev.
Již 19. března roku 1894 bylo rozhodnuto, že ke smíšenému společenství se
sídlem v Hrabyni budou náležet živnostníci v obci Nové Sedlice, Mokré Lazce,
Suché Lazce, Štítina, Hrabyně, Budišovice, Podvihov, Smolkov, Malá a Velká
Lhota, Velká Polom, Jilešovice a Chabičov.
Sídlo pro všechna společenstva bylo v Klimkovicích. Jaké živnosti byly v obci,
uvádí následující přehled:
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Stavební údržba

Vašek Ludvík

Včelaři

Černá Kateřina
Dener Valentin
Kaštovský Antonín
Kobza Rudolf
Vašek Arnošt

Prodej másla, stloukání

Černá Kateřina
Kobza Rudolf

Prodej lahvového piva

Stuchlíková Mariana

Obchod s drůbeží

Černá Kateřina
Dener Valentin
Kaštovský Antonín
Kobza Rudolf
Laryšová Marie
Vašek Arnošt

Smíšený obchod

Laryš František
Laryš Richard
Stuchlíková Marika

Tabák – Trafika

Kinnert František
Šudík František
Laryš Richard
Vlašánek Albert

Obchod s dobytkem

Balla Ludvík
Dener Valentin
Gross Arnošt
Havlíček František
Havlíček Josef
Kaštovský Antonín
Kobza Rudolf
Laryšová Marie
Onderka Josef
Onderka Rudolf
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Stuchlík Karel
Vašek Arnošt
Prodej potravin

Černá Kateřina

Hospody

Kinnert František
Laryš František
Šudík František

Historické foto budovy školky před rekonstrukcí

Sčítání lidu v Nových Sedlicích a Přerovci
Pro zajímavost uvádím dále přehled obyvatel obce při sčítání lidu k 31.
prosinci 1910.
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Nové Sedlice
Domů

obyvatel

koní

dobytka

koz

Vepřů

drůbež

Rojů

78

485

11

103

38

55

482
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Domů

obyvatel

koní

dobytka

koz

Vepřů

drůbež

Rojů

8

46

-

14

1

3

57

5

Přerovec

Tomáš Sáňka, kronikář obce

Jak vzniklo jméno Štítina?
Podle vědecké etymologie (nauka o původu jména) je název
Štítina vykládán ze slova ščetina. Praslovanské ščet (sъčetь)
znamenalo „štětina, věc s naježenými chlupy, bodlinami
opatřená“.
Základy původní tvrze Štítina tvořily kůly zasazené v bahnitém
terénu, na kterém se tvrz rozkládala. Jméno je tedy
vysvětlováno jako „místo, kde jsou štěty“, nebo „to, co
s pomocí štětů bylo postaveno“.
Možný je ale také výklad jména podle botanického ščet –
„štětka soukenická, Dipsacus fullonum“, což byla rostlina
vyskytující se na vlhkých a bažinatých místech. Štítina by pak
byla tedy „místem, kde jsou/rostou štětky“. Hláska í pak ve
jméně vznikla buď historickým dloužením (e/é > í), nebo byla
ovlivněna podobným slovem ščít/štít, což je vzhledem
k obranné funkci tvrze také možné.1

1

HOSÁK – ŠRÁMEK 1980, s. 563–564.
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Obyvatelé Štítiny a přilehlých obcí včetně té naší nejčastěji jméno Štítina
spojovali se slovem štít (jako metafora k obraně či ochraně, rytířský štít, ale i
štít střechy), štět (kůl) a štětina (zmiňována především prasečí štětina).
Vyskytly se však i bizarnější odpovědi, kdy respondenti název obce spojovali
se slovesem štítit se nebo vytvářeli zcela originální etymologie (Štítina ->
štipky + mýtina).
Několik příkladů lidové etymologie, které místní lidé u jména Štítina uváděli,
zde vypisuji: „Název Štítina pravděpodobně vznikl od slova štít, bránící lidi,
jež v dané obci bydlí, před nepříznivými vlivy.“; „Do země se daly štíty
na obranu naší obce v 2. sv. válce a tak vznikla Štítina.“; „Podle Troubek se
používaly štěty a to byly kůly, které nás chránily.“; „Takové centrum tady
těchto okolních vesnic, proto nejspíš štít. Ochrana okolních vesnic.“; „První
domy, které byly v obci postaveny měly krásné štíty.“; „V obci se pohybovalo
hodně divočáků, kteří měli štětiny od tohoto odvodili název Štítina.“
nebo „Lidem ve vesnici se nechtělo pracovat – štítili se práce. Proto Štítina.“
či „Bylo to místo, kde byli vykázaní lidi co nesměli žít mezi vyvolenými.“.
Tereza Klemensová

Oprava mostu v Nových Sedlicích - krátce po zahájení stavby (T. Sáňka)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÝCH SEDLICÍCH
Hasiči Nových Sedlic patří mezi čtyři nejlepší týmy v Opavské
lize
Hasiči Nových Sedlic se již 4. rokem účastnili závodů opavské ligy v požárním
sportu.
Letos se v rámci této soutěže konalo deset kol. Našemu družstvu se dařilo
následovně:
kolo

Lokalita

umístění

1.

Slavkov

2.

2.
3.

Otice

5.

Komárovské Chaloupky

4.

4.

Kravaře

3.

5.

Dolní Životice

4.

6.

Kylešovice

10.

7.

Nové Sedlice

7.

8.

Uhlířov

6.

9.

Štepánkovice

5.

10.

Těškovice

2.

Naši hasiči získali celkově 113 bodů a bodově se dělí o 3. a 4. místo s hasiči
z Komárova. „Komárovští“ však získali v lize oproti našim i nějaké první
místo, a proto jim rozhodčí přidělili celkově třetí příčku. Náš tým tak posunuli
v celkovém pořadí na místo čtvrté. Vyhrálo družstvo z Kravař a druzí byli
hasiči z Uhlířova. Celkově se letos ligy zúčastnilo 17 družstev.
I přes tuto trošku hořkou „bramboru“ je potřeba si uvědomit, že pro celé
naše SDH je to veliký úspěch a cesta k němu byla dlouhá. Bylo potřeba
omladit sportovní družstvo, zakoupit vybavení, se kterým lze v lize
konkurovat nejlepším.
Pro tréninky bylo pořízeno čerpadlo odpovídající parametrům stroje v lize.
Bylo potřeba vybudovat rozběhovou dráhu a pořídit nástřikové terče.
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Když se podíváme do historie, tak se toto úsilí postupně odráželo
i v umístěních. V roce 2011, když jsme se ligy zúčastnili poprvé, naše družstvo
obsadilo celkově 20. místo. O rok později bylo na místě 14. a loni se posunulo
na 7. místo.
Za letošním 4. místem, které je zatím historicky nejlepším umístěním našich
hasičů v opavské lize, je schováno taky mnoho času, který sportovci věnovali
přípravě, tréninkům a vlastním soutěžím. Za to jim patří velká gratulace
a poděkování.

Před startem (foto: Marcel Štalmach)

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

ŠKOLKA V NOVÉM KABÁTĚ
Na konci školního roku 2013/14 se naše školka začala chystat na zcela novou
a zásadní proměnu budovy a zahrady MŠ. Všechny hračky, věci a pomůcky
jsme zabalili, prostory vystěhovali a budova naší školičky osiřela, ale ne
na dlouho. Brzy se zaplnila různými řemeslníky. Během prázdnin byla
provedena výměna oken a vstupních dveří, střecha budovy byla nově
natřena, zateplovala se půda i celá budova, kterou bude zdobit nová fasáda.
15
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Koncem prázdnin jsme vnitřní prostory uklidili, nastěhovali hračky a pomůcky
zpět a nový školní rok mohl začít. MŠ znovu ožila smíchem a křikem dětí.
Také naší školní zahradu čeká celková rekonstrukce. Promění se v přírodní
zahradu plnou zvuků, chutí, vůní, barev a her – v zahradu s potůčkem,
domečkem pro broučky, záhonky s květinami, bylinkovou zahrádkou
či přírodními překážkami. V zahradu poskytující dětem dostatek možností pro
pohybové hry, pozorování a estetické vnímání přírody, pěstitelské aktivity
i relaxaci a odpočinek. Školní zahrada bude přeměněna na přírodní učebnu,
která podnítí v našich dětech touhu poznávat krajinu kolem nás a vytvořit si
k ní trvalý, pozitivní vztah.
Stavební práce v současné době ještě pokračují, ale nám ani dětem to vůbec
nevadí. Pobyt venku trávíme v okolní přírodě. Chodíme na procházky nebo na
hřiště, kde je moc prima – i ti nejmenší zdolávají průlezky, rozvíjejí svou
obratnost a pohybové dovednosti… A s úžasem zatím sledujeme celkovou
proměnu naší školičky.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali při přípravě a úklidu prostor MŠ.
Také bych chtěla poděkovat za skvělou a příkladnou spolupráci OÚ s MŠ
během celého volebního období a především paní starostce Zuzce Rohovské.
Těším se na další spolupráci.
Vzpomínky na starou školku…

Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková
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ŠERM
Ondřej Lasák trojnásobným mistrem ČR ve sportovním šermu
Historii českého sportovního šermu se podařilo přepsat rodákovi z naší obce
Ondřeji Lasákovi. Dnes už jako člen ostravského oddílu dokázal v jedné
sezóně vyhrát mistra republiky, a to ve třech věkových kategoriích najednou.
Tento mistrovský kousek se nepodařil dosud žádnému šermíři v historii
českého sportovního šermu. Ondra začal svou famózní jízdu v kategorii junioři
(do 20 let), kdy se finále MČR konalo v květnu v Praze. Dále se za kadety
(do 17 let) zúčastnil finále MČR, a to první týden v červnu v Ostravě.
A konečně ve své kategorii žáci (do 15 let) nenašel ještě jako čtrnáctiletý
fleretista přemožitele ani na vrcholném závodu sezóny v Bystřici nad
Pernštejnem.
Sezónu snů se podařilo talentovanému šermíři završit v turnaji MČR
v družstvech. Se svým týmem z Ostravy vybojoval ještě tituly mistrů republiky
v kategoriích junioři, kadeti i žáci. Tady ukázal mladý fleretista také týmového
ducha a získal si nezastupitelnou pozici v kádru reprezentantů ČR
pro vrcholné zahraniční podniky, jako je mistrovství Evropy i světa.
Celkem se může Ondřej Lasák pyšnit v této fantastické sezóně šesti tituly
mistra republiky, a to třemi v jednotlivcích a třemi v družstvech – vždy žáci,
kadeti a junioři. Jelikož bodoval také na zahraničních soutěžích (mnohdy jako
jediný z reprezentační soupisky), zajistil si dostatek bodů, které mu vynesly
další dva velmi cenné tituly. Stal se vítězem Českého poháru v kategorii žáků
i v kategorii kadetů. Do soutěže Českého poháru se započítávají body
ze zahraničních soutěží, kde je velmi těžké se v mezinárodní konkurenci vůbec
probojovat na bodované místo.
Připočteme-li vynikající výsledek z ME v Jeruzalémě, kde bojoval o nejlepší
šestnáctku, můžeme tomuto studentovi opavského Mendelova gymnázia už
jen popřát hodně úspěchů, a to jak v tomto krásném sportu, tak i ve studijním
úsilí.
Klárka zakončila sezónu sice neověnčena tituly, ale těsně pod stupni vítězů.
V seriálu závodů MČR skončila na krásném čtvrtém místě a v soutěži Českého
poháru obsadila vynikající třetí místo.
Marcela Lasáková
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Z RANČE SETKÁNÍ

Zprávička z Ranče Setkání
Dny na ranči se střídají, někdy se ani nezastavíme a někdy – většinou když prší
– koukáme z tepla domova na koníky pod okny, kterak se cpou poslední
zelenou trávou a chystají si zásoby na zimu, mění srst a za chvíli z hladkých
koníků budou chlupatí medvědi :-)
V ohlédnutí vidím bohaté léto, spoustu veselých úsměvů na tváři mnoha dětí,
které naši koně povozili přímo na Ranči či na jiné akci. A že letos těch akcí
bylo!
Ke konci školního roku jsme s Popelkou hodně cestovali po okolních školkách,
povídali jsme si s dětmi o koních a všechny děti se za odměnu svezli, trpělivá
ponička Popelka to vše zvládla na jedničku.
V ohlédnutí vidím bohaté léto, spoustu veselých úsměvů na tváři mnoha dětí,
které naši koně povozili přímo na Ranči či na jiné akci. A že letos těch akcí
bylo! Ke konci školního roku jsme s Popelkou hodně cestovali po okolních
školkách, povídali jsme si s dětmi o koních a všechny děti se za odměnu svezli,
trpělivá ponička Popelka to vše zvládla na jedničku.
Nejvíce návštěvníků svezli koně na farmě rodiny Tvarůžkových v Hlubočci,
kde pořádané zemědělské slavnosti navštívilo okolo 5 000 lidí. Vozit jsme byli
v Kyjovicích, Podvihově, Hrabyni...
18
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Mám radost ze spolehlivých koní, kteří tohle zvládají s přátelským přehledem,
z rodiny, která do všeho jde se mnou, z každého člověka, který přijde
za koníky, byť třeba jen pro pohlazení duše.
A z těchto radostí se skládají dny u nás, a když se zrovna nedaří,
tak se snažíme věci přijímat s pokorou, že vše je tak, jak má být a něco nás
to má naučit.

Je to náš pohled na svět a na život. Vidíme, jak někdy pár nešťastných a věčně
nespokojených desperátů dokáže přidělat starosti a zkomplikovat život
jiným... Je snadnější bořit než stavět, stěžovat si než hledat to, čím mohu
pomoci já. Tak přejeme naší šerifce i místošerifce, ať se nenechají odradit
ani si vzít energii a radost z toho, co je za nimi vidět.
A náš veliký dík patří také všem, kteří nám umožňují pást koníky na jejich
pozemcích a zemědělcům (p. Světlíkovi) za přistavení vlečky na koblížky.
Johanka a Ben z Ranče Setkání
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KLUB ŽEN
V září 2013 zahájil v naší obci činnost Klub žen. Plán akcí jsme vypracovaly
podle zájmu žen přítomných na úvodní schůzce. První akce, které jsme se
zúčastnily, byla soutěž o nejlepší doma upečený chléb. Zvítězila Marie
Klemensová. Škoda, že se pečení zúčastnilo jen šest soutěžících. Doufáme,
že letos bude zájemců víc.
V říjnu mezi nás přišla 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 také
získaly při losování malé dárky.
Další říjnovou akcí byla beseda s kronikářem obce panem 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.

Pečeme posvícenské koláče
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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 – na naše setkávání mohou (podle jejich náplně)
přijít samozřejmě i další. Nechceme nikoho diskriminovat.

Soutěž v pojídání koláčů – Dětský den 2014
V prosinci jsme pod vedením paní Hany Rádkové vyráběly vánoční věnce
a svícny. Dne 22. ledna si připravila velmi zajímavou přednášku slečna Tereza
Klemensová, a to o původu názvů okolních obcí. V témže měsíci jsme pod
vedením p. Irmgard Onderkové diskutovaly nad první pomocí, kterou jsme si
poté názorně otestovali při úrazech v domácnosti. V únoru jsme si vyzkoušely
jednoduché cvičení pro ranní rozhýbání. Na schůzce jsme doplnily plán o další
aktivity.
Dne 10. března jsme společně navštívili opavské divadlo, kde jsme zhlédli
komedii Do naha. Zájezdu se tentokrát zúčastnili i muži!!!
Dne 26. března připravil p. Sáňka přednášku Střípky z obce – jako vždy
s velkou účastí občanů.
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Na dubnové schůzce jsme si vyslechly přednášku p. Moniky Krajčovičové
Osudové ženy české historie. Doufáme, že nám připraví i pokračování.
V tomto měsíci jsme také společně navštívili přehlídku divadelních souborů
ve Štítině. Zhlédli jsme hru štítinských ochotníků Rodina, základ státu – opět
za účasti mužů. Ti se připojili i ke společné návštěvě bazénu v Kravařích,
a to 14. května.
Paní Blažena Konečná připravila ke Dni dětí výstavku panenek a kočárků. Rádi
jsme jí pomohly, vždyť panenek bylo 680!!! Za náš klub jsme také dětem
upekly šest koláčů, do kterých byly zapečeny mince a děti se k nim musely
prokousat. Mnozí si na tuto aktivitu vzpomněli z dob svého mládí.
Na sedlické posvícení jsme společně upekly 200 koláčů a myslíme si, že přišly
lidem vhod.

Do této zprávy jsem vypsala jen několik našich aktivit, které byly zajímavé pro
všechny. Účast na setkáních se postupně zvyšuje a věříme, že tomu tak bude i
nadále. O schůzkách informujeme pomocí plakátů v obecních vývěskách a
konečně už také rozhlasem. Osobně se také můžete obrátit na p. Marii
Klemensovou, p. Elišku Kupkovou a p. Kristinu Onderkovou.
Za Klub žen Kristina Onderková
22
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Soutěž o nejlepší domácí chleba – Dožínky 2014

KOMUNÁLNÍ VOLBY V OBCI
Ve volbách do obecního zastupitelstva obce Nové Sedlice pro volební období
2014 – 2018 kandidují 3 sdružení nezávislých kandidátů:
1. Za tradiční a Nové Sedlice
2. Nezávislí 2014
3. Pro Nové Sedlice společně(s podporou hnutí Starostové a nezávislí)
Termín konání voleb: 10. – 11. října 2014

Místo konání:

pá
so

14,00 – 22,00 hod
8,00 – 14,00 hod

sál v kulturním zařízení obce (zadní vchod)

23
www.novesedlice.cz

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍ 2014

Horní řada zleva: Ing. Martin Macášek, Ing. Břetislav Světlík, Tomáš Prchala,
Tomáš Havlíček, Petr Holeš.
Dolní řada zleva: Jitka Klemensová, Mgr. Kateřina Prchalová, Ing. Petr
Onderka, Stanislav Konečný.
Znovu se ucházíme o působení v komunální politice, protože věříme v naši
odpovědnost a schopnosti připravit lepší budoucnost pro nás všechny.
Naše vize rozvoje obce Nové Sedlice přesahuje horizont jednoho či dvou
volebních období, proto chceme v práci na vizi pokračovat a být přínosem pro
všechny věkové generace a sociální skupiny obyvatel.
Chceme i nadále usilovat o dosažení maximálního množství dotačních
finančních zdrojů.
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Naše cíle a priority
1. Územní rozvoj obce




v návaznosti na komunitní plánování prosazovat dle vašich požadavků
změny a rozvoj územního plánu
společnou diskusí s Vámi občany chceme najít nejvhodnější limity a plochy
pro rozvoj obce - bydlení občanskou vybavenost a podnikatelské plochy
v souvislosti s novým územním plánem budeme respektovat
nedotknutelnost vašich vlastnických práv

2. Investice a rozvoj infrastruktury





pokračovat při prosazování zájmu obce v souvislosti s variantním řešením
komunikace I/11-I/57
v souvislosti s výše uvedeným bodem prosazovat realizaci „bezpečné“
křižovatky ul. Hlavní a silnice I/11
systematicky dořešit opravy povrchů všech místních komunikací obce a
související kanalizační sítě
iniciovat opravy a majetkoprávní vypořádání veřejných chodníků

3. Investice do objektů
Reprodukce majetku obce


přebudování současného objektu obchodu na polyfunkční objekt
o pro obchod, hasiče, SK OKD, hasičskou zbrojnici, případně
obecní úřad
o
Rekonstrukce stávajícího objektu obecního úřadu

 zajištění pečovatelských služeb pro seniory
Obecní hřiště - všestranné sportoviště pro děti a mládež





rekultivace fotbalového hřiště na odpovídající úroveň včetně zázemí
vybudování hřiště na míčové hry
hasičského cvičiště
navázání na realizovaný projekt Areál soudržnosti.
25
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Spolupracovat s dalšími obcemi a partnery, zasazovat se o rozvoj
turistického ruchu v katastru naší obce (vybudování cyklostezek, pěší
turistiky apod.)

4. Mezilidské vztahy, komunikace a společenský život v obci









podporovat aktivní spolupráci se všemi společenskými organizacemi
zájmovými skupinami a spolky
podporovat zapojení všech věkových skupin obyvatel do obecního života
aktivovat lidskou a regionální sounáležitost
vytvářet příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů do
obecního života (zájmové kroužky, kulturní akce, přednášky)
podporovat spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu o dění v obci
např. dotazníkovými formuláři před zásadními rozhodnutími zastupitelstva
pokračovat v nastaveném systému zveřejňování podstatných informací
srozumitelnou a dostupnou formou
o vyvěšením na webu obce
o včasnou aktualizaci webových stránek obce
o vývěskou umístěnou na návsi
seznámit občany s fungujícím krizovým plánem ochrany obyvatel pro
případ živelných katastrof (povodní, vichřice, apod.)
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SDRUŽENÍ ZA TRADIČNÍ A NOVÉ SEDLICE

Volební program našeho sdružení:
1. Komunikace
 Udržení a další zlepšení dobré atmosféry a mezilidských vztahů v naší obci
 Naslouchání potřebám občanů a realizace jejich požadavků, které
povedou ke zkvalitnění života v obci
2. Doprava, výstavba, infrastruktura, bezpečnost
 Zvýšení dopravní bezpečnosti na hlavních komunikacích v obci
 Zvýšení průtoku potoku v obci
 Osvětlení obce
 Dobudování chodníků s napojením na zastávky
 Oprava místních komunikací a kanalizací
 Oprava obecních budov, výstavba nových budov
 Budování cyklostezek a značených turistických tras v okolí obce
3. Ekonomika
 Čerpání financí z fondů a jejich využití pro rozvoj obce
 Zlepšení nakládání s obecním majetkem¨
4. Životní prostředí
 Zachování venkovského rázu obce
 Řešení problematiky spojené se silnicí I/11
5. Sociální politika, kultura, volný čas
 Podpora volnočasových aktivit pro mládež, seniory, rodiny
 Podpora místních sdružení
 Podpora kulturních akcí a aktivit v obci
27
www.novesedlice.cz

28
www.novesedlice.cz

SDRUŽENÍ PRO NOVÉ SEDLICE SPOLEČNĚ
Vážení spoluobčané,
naše sdružení nezávislých kandidátů se uchází o Vaši důvěru ve volbách do
obecního zastupitelstva v čele s dosavadní starostkou obce Zuzanou
Rohovskou, která je současně kandidátkou s podporou hnutí Starostové a
nezávislí (zkráceně STAN).
Spolupráce s tímto hnutím zvyšuje možnost naší malé obce přímo ovlivnit
rozhodování o nás ve vysoké politice. Chceme, aby vláda naší země
rozhodovala o nás – s námi. Hnutí Starostové a nezávislí v minulosti například
úspěšně usilovalo o navýšení rozpočtového určení daní pro obce (RUD).

První řada zleva: Zuzana Rohovská, Lenka Pavelková, Kristina
Onderková, Miriam Johanka Štivarová, Zuzana Bočková.
Druhá řada zleva: Petr Pavelek, Jan Horák, David Stoniš, Zbyněk Štivar
29
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V nadcházejícím volebním období bychom rádi ve spolupráci se všemi, kdo
jsou ochotni tvořit a spolupracovat, dokončili rozpracované projekty:
- Projekt stabilizace koryta potoka Sedlinka
- Zpracování územního plánu obce
- Rekonstrukce budovy mateřské školy a obecního úřadu
- Projekt „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“
- Zpracování druhého variantního řešení vedení komunikace I/11 obcí.
Naše další cíle vycházejí ze strategického plánu rozvoje naší obce, který
jsme ve spolupráci s Vámi vytvořili na společných setkáních a jehož konečná
realizace sice přesahuje jedno volební období, ale přípravy jednotlivých
projektů je potřeba zahájit co nejdříve:
1.) Obecní infrastruktura a doprava
Dobudovat a rekonstruovat chodníky v obci. Zlepšit dostupnost a bezpečnost
zastávek pro veřejnou autobusovou dopravu v obci. Zrekonstruovat mostky
přes koryto potoka Sedlinky. Zvýšit kvalitu a bezpečnost na komunikacích a
cyklostezkách.

2.) Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení, životní
prostředí
Upravit stávající okolí obchodu a kapličky tak, aby vzniklo urbanisticky a
funkčně plnohodnotné centrum obce. Připravit koncepci využití budovy v
centru obce (stávající obchod). Pokračovat v revitalizaci sportovního areálu a
dobudování jeho zázemí. Vytvořit funkční a ekologický systém likvidace
odpadů.

3.) Kultura, sport, vzdělávání a volný čas v obci
Rozvíjet vysoký standard spolkového života v obci. Finančně a organizačně
podporovat aktivity spolků. Pořádat pravidelné obecní akce s důrazem na
místní tradice.
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

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

+420 553 677 550, +420 602 700 566

E-MAIL:

starostka@novesedlice.cz

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 568

E-MAIL, Skype:

urad@novesedlice.cz, ounovesedlice

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON:

+420 606 942 168

E-MAIL:

Sanka.T@seznam.cz

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:

9. 10. 2014
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