Zpravodaj
Obec NOVÉ SEDLICE
jaro 2020
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Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
srdečně Vás po delší odmlce zdravím v těchto pro mnohé z nás nelehkých
časech, které se snad již brzy v dobré obrátí.
Jelikož tento zpravodaj měl původně vyjít dříve, naleznete na dalších
stránkách také některé informace s vánoční a velikonoční tematikou, o které
Vás nechci ochudit jen proto, že bylo nutné řešit jiné priority.
Došlo ke změnám v týmu, který tento zpravodaj připravuje. Mé velké
poděkování patří Tomášovi Prchalovi, který na jaře 2011 vytvořil první
grafický návrh obecního zpravodaje a do prosince 2018 všechny zpravodaje
graficky zpracovával. Nově tuto činnost vykonávají Michaela Sáňková a Petr
Onderka, bez kterých by ani toto jarní číslo asi vůbec nevyšlo. Děkuji za
krásné ilustrace, které pro toto vydání vytvořila Elenka Hančilová.
A samozřejmě děkuji všem Vám, kteří jste do zpravodaje přispěli.
Máme v přípravě mnoho projektů, o kterých se pokusím Vás alespoň ve
zkratce informovat na dalších stránkách. Vzhledem k současné „koronavirové
situaci“ budeme muset realizaci některých z nich zřejmě vážně přehodnotit,
abychom obec nedostali do finančních problémů, jelikož nedostáváme žádné
záruky, že předpokládané příjmy od státu, na kterých jsme existenčně závislí,
nebudou v budoucnu z ekonomických důvodů „ořezány“.
Každý z nás na vzniklou koronavirovou situaci reaguje různě, někdo ji zvládá
hůře, někdo lépe. Já bych zde chtěla především vyzdvihnout úžasné reakce
lidí, kteří na naši výzvu okamžitě zareagovali a pomohli se zajištěním roušek
tím, že na vlastní náklady pro své sousedy dodali materiál a ušili roušky, které
odevzdávali na obecním úřadě nebo v obchodě. Byli to Ladislava Lindovská,
Miroslava Homokyová, Kristýna Onderková, Zdena Žurková, Pavel Kollarovits
(firma z Opavy, www.todus.cz), Anna Ondráčková, Hana Bothová, Marie
a Ivana Klemensovy, Eliška Kupková, rodina Franková a Hrochová, Dáša
a Žaneta Möbiusovy. Moc děkujeme!!! A také děkuji Haně Horákové, vedoucí
našeho obchodu, za super spolupráci při realizaci preventivních opatření.
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Bohužel se kvůli tomu „viru“ v letošním roce zřejmě neuskuteční mnoho
tradičních akcí, jako např. vítání občánků, pálení čarodějnic, stavění a kácení
máje, dětský den ani posvícenské oslavy na hřišti. Věřím ale, že až se na
nějaké akci sejdeme, o to více si ji užijeme!
Neklesejme proto na mysli a snažme se být i nadále pozitivní a tvořiví.
Inspirací nám může být jedna z našich „žabek“ z klubu žen, která pro nás
všechny napsala tyto verše, ale přeje si zůstat v anonymitě:

NASTALY NÁM ZVLÁŠTNÍ ČASY,
DOBA ROUŠEK, RUKAVIC,
CHCEME-LI SE PO NÍ POTKAT,
NEZBÝVÁ NÁM VŮBEC NIC.
STÁLE SLYŠÍM, DEJ SI ROUŠKU,
RUCE DOBŘE UMÝVEJ,
KOUKNEŠ NA ZPRÁVY A EJHLE,
TOMU VIRU V NICH JE HEJ.
NA NÁKUPY JENOM STŘÍDMĚ,
LIDEM SE HNED VYHÝBEJ,
VÍM TO JÁ A TY TAKY.
BEZ PŘÁTEL NÁM NENÍ HEJ.
UŽ SE TĚŠÍM NA TU CHVÍLI,
KDYŽ SE SEJDEM POSPOLU,
A V TOM NAŠEM POHOSTINSTVÍ
DÁME TŘEBA KOFOLU.
S přáním pevného zdraví, úctou a úsměvem
Zuzana Rohovská, starostka
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Stručně z obecního úřadu












Stav na bankovních účtech obce k 8. 4. 2020 činí 5 527 834 Kč a výše
úvěru činí 1 276 475 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020 jako
schodkový, s příjmy ve výši 7 700 512 Kč, výdaji ve výši 11 050 512 Kč
a financováním ve výši 3 350 000 Kč (schodek bude vyrovnán
přebytky z předchozích let).
Obec v uplynulém roce nechala zpracovat projektovou dokumentaci:
na výstavbu domácích ČOV pro MŠ a na hřiště (230 990 Kč); dále na
rekonstrukci kanalizace na ul. K Lesu (87 780 Kč); na opravu mostu
u obchodu (71 995 Kč); na výstavbu nového chodníku a cyklostezky
na ul. Opavská I. etapa (523 204 Kč – 70 % dotace z MS kraje);
technicko-ekonomickou studii na odkanalizování území obce Nové
Sedlice (603 800 Kč – 70 % dotace z MS kraje); technickou studii
"Přeložka silnice II/467, Štítina" (financováno z dotace sdružení I/11
a daru obce Štítina).
Byly zrealizovány tyto investice obce: zpevnění a úprava prostoru
kolem obchodu včetně opravy žumpy (111 898 Kč); zpevnění
provozní plochy na hřišti (60 921 Kč); oprava odvodňovacího kalníku
před polní cestou na Suché Lazce (67 833 Kč); výměna rozpadajících
se dřevěných obrub dětského hřiště za obruby betonové a doplnění
kačírku na dopadovou plochu (60 852 Kč); oprava mostu u obchodu
(489 152 Kč).
Ve spolupráci s právním zástupcem podala obec dne 10. 10. 2019
k Okresnímu soudu v Opavě žalobu na firmu SASASTAV GROUP,
s. r. o., o zaplacení částky 306 000 Kč s příslušenstvím. Soud vydal pod
č. j. 116 C 42/2019-11 platební rozkaz, proti kterému se firma
odvolala; v současnosti probíhá soudní řízení.
V souladu se zákonem o podpoře sportu schválilo zastupitelstvo obce
dne 6. 11. 2019 plán rozvoje sportu obce Nové Sedlice.
Dne 6. 11. 2019 schválilo zastupitelstvo obce zadání územního plánu
obce Nové Sedlice. Jelikož ale dosud nebyl katastrálním úřadem
v Opavě dokončen proces zpřesňování hranic pozemků v obci, práce
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na novém územním plánu bylo nutné opět přerušit. Před
koronavirovou epidemií byl katastrálním úřadem předpokládaný
termín dokončení zpřesňování hranic určen na červen 2020. Lze
předpokládat, že kvůli epidemii se tento termín opět posune.
Pro ulici K Lesu bylo na konci roku 2019 instalováno přechodné
dopravní značení upozorňující na špatný stav této komunikace. Obec
nemá finance na její komplexní rekonstrukci a snaží se komunikaci
průběžně opravovat alespoň v místech největšího poškození. Před
případnou opravou vozovky zde musí být provedena rekonstrukce
kanalizace. Ta bude realizována postupně dle finančních možností.
V prosinci 2019 byl ukončen projekt s MAS Opavsko, v rámci kterého
bylo občanům zdarma poskytováno sociální poradenství. Pokud jste
byli se službou spokojeni a měli byste o ni zájem i v budoucnu,
sdělte nám to, prosím, na tel. 602 700 568.
Děkujeme novosedlickým Žabkám a Šmajdalům za výrobu a instalaci
krásného adventního věnce u kapličky a vytvoření přátelské
předvánoční atmosféry v obci při adventním setkání u kapličky.
Děkujeme za vánoční osvětlení na stromy ve školce, na hřišti a na
adventním věnci, které zajistili Luděk Číž, Luboš Lacheta, Tomáš
Onderka a Petr Pavelek. Vánoční strom na hřišti rostl původně za
obchodem a byl určen k pokácení.
Výtěžek tříkrálové sbírky v Nových Sedlicích v lednu 2020 činil
26 943 Kč.
Dne 20. 2. 2020 provedl na obecním úřadě krajský úřad MSK
pravidelnou kontrolu hospodaření obce a neshledal žádné
nedostatky.
Obec v letošním roce podala žádost o dotaci u Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na vybudování materiálně-technického a sociálního zázemí
sportovního areálu Nové Sedlice.
Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a majetku byla v únoru
pokácena druhá jedle douglaska v prostoru nedaleko kapličky. Strom
při velkém větru hrozil zlomením a jeho kořeny zvedaly chodník.
Rovněž byla z důvodu vysokého napadení jmelím ořezána vrba na
pozemku vedle hasičské zbrojnice.
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Dne 20. 2. 2019 se v obecním sále uskutečnilo veřejné projednání
projektu stabilizace koryta potoka Sedlinka s názvem "VT Sedlinka
v km 2,500-5,150" s Lesy ČR, s. p. Letos v únoru obdržela obec
v rámci tohoto projektu stavební povolení na stavbu nových mostních
objektů (netýká se mostu u školky, obec bude jednat
s jeho majitelem). Od prosince 2019 bylo v místě realizace projektu
zahájeno kácení stromů dle schválené projektové dokumentace.
Zbylé kořeny budou odstraněny před zahájením bouracích
a stavebních prací projektu. Přesný termín není při uzávěrce tohoto
zpravodaje zatím znám.
Kontejnery na bioodpad (tráva, listí, zbytky rostlin apod.) jsou
přistaveny na ul. Opavská a na hřišti. Kontejner na větve je pouze na
hřišti. Opětovně žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali
bioodpad v plastových pytlích či jiných obalech a dodržovali třídění
na větve, které budou následně štěpkovány, a na bioodpad, který
bude kompostován. Předcházíte tím vzniku dodatečných nákladů na
opětovné vytřízení či případnému vyššímu poplatku za uložení
odpadu jako směsného. Za tyto peníze mohlo být v obci něco
pořízeno nebo opraveno. Děkujeme těm, kteří třídí pečlivě.
Na sběrném místě za budovou školky je instalována zelená popelnice
(240 l), do které je možné vyhazovat použité potravinářské oleje
a tuky z domácností. Tyto suroviny prosím vhazujte v pevném
uzavíratelném obalu, např. v PET láhvi. NIKDY NEVHAZUJTE
POUŽITÉ TECHNICKÉ OLEJE!!! Ty je možné odevzdávat 2x ročně
v rámci sběru nebezpečného odpadu v obci. Děkujeme za pochopení.
Od dubna 2019 byl zprovozněn nový informační portál obce na
adrese
http://novesedlice.hlasenirozhlasu.cz,
prostřednictvím
kterého obecní úřad informuje občany o dění v obci a okolí formou
SMS, e-mailu, upozornění do aplikace v chytrých telefonech,
příspěvků na Facebooku a také na webu obce. Služba je pro občany
zdarma. Více informací získáte na webu obce a na obecním úřadě.
Od dubna 2020 byla zprovozněna nová webová aplikace na
www.uzob.cz, kde budou mít občané možnost procházet / fulltextově
vyhledávat jednotlivá (nová) usnesení obce.
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Obec se zapojila do projektu Ministerstva životního prostředí na
poskytování půjček na předfinancování výměny starých kotlů v rámci
tzv. kotlíkových dotací.

Problematika likvidace odpadních vod v obci
Společnost Aquatis, a. s., zpracovala pro obec technicko-ekonomickou studii
na odkanalizování území obce Nové Sedlice, která byla předložena na
zasedání zastupitelstva obce 6. 11. 2019. Součástí studie je odhad nákladů
pro tyto varianty odkanalizování obce (vše bez DPH):


Varianta 1 – odvádění odpadních vod na vlastní ČOV Nové Sedlice
a) s čerpacími stanicemi ČS1 a ČS2: 101 673 700 Kč
b) bez čerpacích stanic:
107 284 570 Kč



Varianta 2 – odvádění odpadních vod do stokové sítě (ČOV) obce
Štítina
a) s čerpacími stanicemi ČS1 a ČS2:
96 288 830 Kč
b) bez čerpacích stanic:
101 637 420 Kč

Vzhledem k finančním možnostem obce a současným dotačním programům
není pro obec ekonomicky možné odkanalizování obce realizovat.
V současnosti je státní dotace pro výstavbu kanalizací pro obec naší velikosti
ve výši 60 % uznatelných nákladů. I v případě, že by všechny náklady byly
uznatelné, obec nemá a zřejmě nikdy nebude mít finance na úhradu
spoluúčasti ve výši několika desítek milionů Kč.
Aby nedocházelo ke znečišťování potoka a aby obec v tomto směru byla
v souladu se zákonem, je zapotřebí zaměřit pozornost na přečišťování
odpadních vod prostřednictvím domovních čističek odpadních vod (DČOV)
u jednotlivých nemovitostí. Obec nyní čeká na dokončení projektové
dokumentace na vybudování DČOV pro budovu školky a areál hřiště, jejichž
realizace bude prováděna postupně dle finančních možností obce.
Pro budovy obecního úřadu a obchodu je dostačující odvod odpadních vod do
žump, které jsou pravidelně vyváženy certifikovanou firmou.
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Stále platí zákonná povinnost majitelů nemovitostí od data 1. 1. 2021 při
případné kontrole ze strany kontrolních úřadů předkládat doklady o vývozu
žump a septiků za období až 2 roky zpětně.
Aby obec měla v pořádku legislativní povinnosti vyplývající ze zákonů ČR, je
nutné uzavřít s majiteli všech nemovitostí smlouvu o odvádění odpadních
vod, jejíž vzor včetně příloh byl schválen zastupitelstvem obce. Bez této
smlouvy je vypouštění jakýchkoliv vod do obecní kanalizace nezákonné.
Uzavírání smluv bude probíhat postupně dle časových možností obce. U nové
výstavby bude smlouva uzavírána automaticky. Vzor smlouvy o odvádění
odpadních vod včetně příloh je ke stažení na webu obce v levém sloupci
MENU – ODPADY A EKOLOGIE – LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD.
Na zasedání zastupitelstva byla diskutována možnost realizace společného
poptávkového řízení na firmu, která by v naší obci vyvážela žumpy a septiky
v pravidelných vývozech obci i občanům. Čím více zájemců o vývoz bude,
tím větší je předpoklad, že se nám podaří získat lepší cenu. Pokud tedy
máte zájem se zapojit, dejte nám vědět na tel. 602 700 568 do 30. 5. 2020.
Zuzana Rohovská

Více informací ke službě Hlášenírozhlasu.cz naleznete na webu obce či na
obecním úřadě.
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Obyvatelstvo obce v roce 2019
Celkem obyvatel
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti 15–18 let
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Narození
Úmrtí
Sňatky
Počet domovních čísel
Nově postaveno
Rozestavěno

503
214
196
81
11
10
9
4
2
7
156
0
2

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2020:
KOMUNÁLNÍ ODPAD (popelnice)
1. pololetí
15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.
2. pololetí
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. 1., 26. 2., 25. 3., 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
Sharp černobílá
Kopírování

Sharp barevná

2,4,7,14,-

/
/
/
/

Ceny jsou v Kč
400,- / osoba
120,- / 1 pes
150,1 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,-/hod

Letní sezóna
50,-/hod

200,-/hod

100,-/hod

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 1 000,-)
- projektor (vratná kauce 1 000,-)
- žebřík (vratná kauce 1 000,-)
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za den
10,5,50,100,10,50,100,50,100,25,200,500,100,-

Pronájem hroby na 12 let
- urnový
- jednohrob
- dvojhrob
- hrobka
Czech POINT
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí

264,724,1 452,2 310,-

100,100,- / první strana
každá další 50,100,- / první strana
každá další 50,-

Výpis z insolvenčního rejstříku
každá
Výpis z obchodního rejstříku
každá
Výpis z živnostenského rejstříku
každá
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
každá

100,další 50,100,další 50,100,další 50,100,další 50,-

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

Ověřování
- 1 strana A4
- 1 podpis

30,30,-

Inzerce ve zpravodaji
1 strana A5
½ strany A5
¼ strany A5

500,250,125,-

Přihlášení k trvalému pobytu
Poplatek za zvl. používání
komunikace
Zábor veřejného prostranství
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50,- / osoba starší 18 let
1 000,10,- / m2 / den

Jarní svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Jarní svozy proběhnou v sobotu 16. května 2020 na hřišti v Nových Sedlicích:
-

nebezpečný odpad bude přebírat pracovník Technických služeb
Opava od 8 do 10 hodin.
velkoobjemový odpad bude od 8 do 15 hodin přebírat pracovník
obecního úřadu. Odevzdávat lze odpad se zatříděním „ostatní“,
např. nábytek, koberce, matrace, lino. Nepatří sem plasty, železo
a papír.

Máte zájem o zahradní plastové kompostéry?
Obec zjišťuje zájem občanů o pořízení zahradních plastových kompostérů
(černé/zelené o objemu 1 000 a 2 000 litrů), které má možnost získat s 85%
dotací. V případě zájmu nás prosím informujte do 20. 5. 2020 na obecním
úřadě o počtu kusů a požadovaném objemu kompostérů. Současně
potřebujeme vědět číslo popisné domu, u kterého by byly kompostéry
umístěny. Jedná se o nezávaznou poptávku.

Vysazování nových stromů v obci – hledáme vhodné pozemky
Jelikož v naší obci došlo v uplynulém roce k rozsáhlému kácení stromů
zejména v korytě a v blízkosti potoka z důvodů budoucího zpevňování jeho
břehů a stabilizace v intravilánu obce, hledá obec vhodné pozemky pro
vysázení nových stromů z dotačního projektu. Množství vhodných obecních
pozemků je omezené, a proto hledáme soukromé pozemky, které jsou volně
přístupné veřejnosti, kde by bylo možné stromy na náklady obce vysadit
a udržovat po dobu minimálně 5 let. V případě zájmu o zapojení do projektu
nás prosím informujte na obecním úřadě do 20. 5. 2020.
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Aktuální informace k severnímu obchvatu obce (silnice I/11)
UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
Celková délka trasy obchvatu činí 1 800 m (km 6,500 až 8,300). S ohledem na
předpokládanou intenzitu dopravy je silnice navržena v kategorii S 21,5/110,
takže svým šířkovým uspořádáním navazuje na sousední připravovanou
stavbu jižního obchvatu Komárova. Navrhovaný záměr řeší přeložku sil. I/11
do nové stopy do úzké proluky v zastavěném území mezi obce Nové Sedlice
a Štítina. Komunikace je navržena jako čtyřpruhová a směrově rozdělená.
Na začátku úpravy stavba navazuje na souběžně připravovaný záměr „I/11
Opava Komárov, jižní obchvat“, který je ukončen za plánovanou
mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Komárov-východ. Trasa poté prochází
volným, zemědělsky využívaným prostorem mezi Sedlicemi a Štítinou,
přičemž přechází do zářezu, který chrání před hlukem z komunikace zástavbu
Sedlic.
Obec Štítina bude hlukově odstíněna protihlukovým valem délky 375 m.
Protihlukový val je navržen podél nižší severní hrany zářezu (ve směru ke
Štítině). Val je navržen podél zářezu v blízkosti zástavby a bude ukončen
v místě křížení obchvatu s navrhovanou přeložkou silnice II/467, která bude
převedena 66 m dlouhým mostem nad severním obchvatem Sedlic. Most
o třech polích se nachází v km 6,996. Most převádí přes I/11 přeložku silnice
II/467 postavenou v kategorii MO2 9/7,5. Přeložka délky 205 m bude vedena
od konce zástavby obce Štítina až po začátek zástavby v Nových Sedlicích.
Trasa přeložky II/467 je vedena v přímé trase stávající komunikace. Její
součástí je pravostranný chodník a podélná kanalizace.
V další části obchvatu budou protihluková opatření tvořena protihlukovými
stěnami podél komunikace. Za zmíněným mostem pokračuje hlavní trasa
stoupáním a mostem délky 22 m kříží v km 7,090 přeložku toku Sedlinky. Za
ním trasa i nadále stoupá, načež v km 7,683 470 překračuje posledním
mostem (délka 21 m) přeložku silnice III/4664.
Navržený most je tvořen dvěma monolitickými železobetonovými rámovými
jednopolovými konstrukcemi o rozpětí 12,8 m. Přeložka silnice III/4664 zajistí
13
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dopravní obslužnost obce Mokré Lazce. Přeložka je navržena v délce 531,6 m
a v kategorii MO2k 6,5/30.
V přímém směru poté trasa pokračuje až do konce úpravy v km 8,300, kde
plynule navazuje na již realizovanou stavbu „Silnice I/11 Mokré Lazce –
hranice okresů Opava/Ostrava“, která byla zprovozněna v říjnu 2015.
Napojení bude šířkově navazovat na dokončený čtyřpruhový úsek realizovaný
v kategorii S 22,5/80(100) a provozovaný v režimu silnice pro motorová
vozidla. Domy v koncové lokalitě Hájky ochrání před hlukem protihluková
stěna.
Stavba je situována z podstatné části v nezastavěném území, převážně
zemědělsky využívaném, popř. v území s rozptýlenou zástavbou (těsně míjí
souvisle zastavěná území).
Dotčené přeložky inženýrských sítí budou podrobněji rozpracovány v dalších
stupních přípravy.
STAV PŘÍPRAVY/REALIZACE
Dne 4. 2. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy zpracovaný
záměr projektu, který vycházel z technické studie dokončené v roce 2016.
Tato studie navázala na původní studii stavby, která byla zpracována v roce
2007. Pro variantní řešení trasy bylo v roce 2017 až 2018 zpracováno
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), které preferovalo jako
nejvhodnější variantu severního obchvatu v zářezové variantě. Dne
19. 9. 2018 bylo vydáno závazné stanovisko EIA, které vyhodnotilo obě
posuzované varianty jako možné a srovnatelné, ale jako vhodnější označilo
variantu severního obchvatu. Stavba je plně v souladu se ZÚR MSK a je
umístěna do koridoru vyhrazeného pro stavbu.
EIA ZP UR SP VŘ ZS UP

Stanovisko EIA:
Schválení záměru projektu:
Vydání územního rozhodnutí:
Vydání stavebního povolení:
Vyhlášení výběrového řízení:
Zahájení výstavby/uvedení do provozu:

09/2018
02/2020
2022
2024
2026
2027/2029
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DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 1 800 m
kategorie: S 21,5/110
počet všech stavebních objektů: 19
Mostní objekty:
na silnici I/11: 2
nadjezdy: 1
celková délka mostů: 109 m
Protihlukové stěny:
počet: 4 (celková délka 1294 m)
Úpravy ostatních komunikací:
přeložka silnice II/467: 1 (délka: 205 m)
přeložka silnice III/4664: 1 (délka: 532 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 5
přeložky plynovodu: 2
Název stavby:
I/11 Nové Sedlice – severní obchvat
Místo stavby:
Moravskoslezský kraj
Katastrální území:
Mokré Lazce, Štítina, Nové Sedlice
Druh stavby:
novostavba
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel ZP:
Dopravoprojekt Ostrava, a. s.
Předpokládaná cena stavby:
552 857 532 Kč (bez DPH)
15
www.novesedlice.cz

Zdroj: Informační leták ŘSD ČR
http://www.novesedlice.cz/silnice-i-11).

k 04/2020

(zveřejněno

na

webu

obce

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v dubnu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních
komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená
data pouze orientační.
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Poplatky za psy a odpady na rok 2020:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2020
31. 5. 2020
31. 5. 2020

Možnosti úhrady:



složenkou
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách (v případě trvání
omezeného provozu úřadu z důvodu koronavirové epidemie – dle
předchozí tel. dohody)
 bankovním převodem na účet u Komerční banky:
107-9088230257/0100
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20200 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 mobilu 602 700 568.
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OKÉNKO DO HISTORIE
Co v kronikách nenajdete. Zvyklosti v období Vánoc
Pověrám a předpovědím ve vánočním období můžeme, ale také nemusíme
věřit. Zcela vyhýbat bychom se jim ale neměli, protože k Vánocům prostě od
dávných dob patří a pomáhají vytvořit jejich kouzelnou a neopakovatelnou
atmosféru. Ty čtyři základní připomenu:
Během Štědrého dne se nemá v domě nebo bytě zametat ani vynášet
odpadky a smetí, protože by se tím vyneslo štěstí.
Počet osob při večeři má být sudý, a pokud není, prostírá se navíc pro
případného nečekaného hosta.
Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá do své peněženky, aby
měl zajištěný dostatek peněz po celý další rok.
Od štědrovečerního stolu nikdo mimo hospodyně nemá vstávat a odcházet.
Pokud to někdo udělá, je nebezpečí, že u něj příští rok sedět nebude.

Prosincová pranostika
Jdě huš na sv. Barboru po ledě, idě na Bože narozeni po vodě.
Je-li na sv. Barborku blato, byva na svátky vánoční led.
Dy na sv. Barborku mraz a taje, chytaj sedlačku vuz i saně.
Sv. Lucije noci upije a dňa nepřida.
Svaty Štěpan, každý sobě pan.
Světlé Vánoce, tmavé stodoly.
Tmavé Vánoce, světlé stodoly.
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
Je-li na štědrý večer jasno, urodí se mnoho hrachu.
Dyž se muchy o Vánocích na slunci hraju, chudí ludé hlady umiraju.
Kdo na svatek pracuje, majetek si ukrajuje.
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
Studený prosinec – brzké jaro.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
18
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Jaké zimy v prosinci – taková tepla v červnu.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Jaký prosinec, takový celý rok.
Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Zajímavosti z Opavského týdenníku
České nápisy živnostníků a prodejců v Opavě před 136 lety (Opavský
týdenník, 8. srpna 1883; dle originálního znění)
Na Horním náměstí: „Prodej kůže“.
Ulice Jaktarská: „Zde se kupje a předavije Wajec“.
Ulice Jaktarská: „Jest pod pokutou zakázáno tuto cestu na Jaktarské ulici
objetím mýta zneužívati“.
Ulice Jaktarská: „Sklad všech druhův hospodářských a šicích strojův
nejlevnějších cen a nejvhodnějších platových podmínek“.
Ulice Klášterská: „Vchod do nemocnice“.
Ulice Otická: „Zde jest pod trestem §452 zákona trestního zakázáno tabák
kouřiti.“
Ulice Poštovní: „Zde se staré šatstvo domácí, nábytek, peří kupuje a
prodává“.
Rybí trh: „Ústav Mariánský“.
Rybí trh: „Slad vídeňské sv. Marecké lisované kvasnice“.
Ulice Školní: „Centrální záložna Opavská“.
Ulice Rybářská: „Zde wzadu w zahradě se kupujou hadry a kosti W. S.
Fingerland“.
Ulice Rybářská, na poštovní schránce: „Hodina příštího vybírání 11. Listy se
vybírajío 11 hod. dopoledne a o 4 hod. večer“.
Ulice Komárovská: „Mouky prodej w welkým a v malým“.
Ulice Komárovská: „Josefa Pawliček, zkoušená bába“,
Ulice Těšínská: „Tato cesta k objíždění c.k. mýta se pod přísným trestem
k upotřebení zapovídá“.
Ulice Pekařská: „Prodej cukru, kávy, koření, mouky soli a.t.d.“.
Ulice Černá: „Zde se Möble politirowani a lagirowani k dostani“.
Ulice Ratibořská: „Johana Jarosch zkušená babička“.
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Ulice Ratibořská: „Uhlí a dřevo“.
Ulice Ratibořská: „Denně čerstvé kvasnice“.
Ulice Ratibořská: „Zde se holí a vlasy stříhají“.
Ulice Ostrožná: „V chod do nemocnice, z Klášterní ulice“.
Ulice Ostrožná: „Zde se všecké staré věci kupujú a předají“.
Dolní náměstí: „Prodej nejlepší uherské mouky a luštěnin“.
Zřízení živnostenského společenství (Opavský týdenník, 19. března 1884,
č. 22)
Živnostenský řád znamenal právní zrušení cechů a zavedení principu volného
přístupu ke všem živnostem každému občanovi, který zaplatil nařízenou daň
a byl odborně způsobilý vést požadovanou živnost. K nově zřízenému
smíšenému živnostenskému společenství se sídlem v Hrabyni náleželi
živnostníci z obcí 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. Článek
v Opavském týdenníku uvedl, že všichni živnostníci budou svoláni, aby zvolili
svoje zástupce, své představenstvo. Noviny zároveň upozornily živnostníky,
aby všichni zvážili volbu a dobře se na schůzku připravili.
Vysazování stromků podél silnic (Opavský týdenník, 2. dubna 1884, č. 26)
C. k. okresní hejtmanství opavské upozornilo vydaným věstníkem 26. března
1884 všechny starosty v obcích o povinnosti postarat se včas o vysazení
nových stromů u silnic na místě vyhynulých stromků. V případě nesplnění
této povinnosti měl na náklady obce vysadit stromky silniční výbor.
Přepadení v Nových Sedlicích (Opavský týdenník, 31. ledna 1885)
Opavský týdenník uvedl událost z novosedlického lesa, kde 26. ledna přepadli
pytláci hajného Karla Richtera z Mokrých Lazců a těžce jej zranili.
Konkurz na stavbu silnice (Opavský týdenník, 19. září 1885)
Z důvodů zadání stavby okresní silnice z Nových Sedlic přes Štítinu, Mokré
Lazce, Smolkov a Háj do Chabičova bylo v Opavě na Panské ulici č. 35 dne
15. října v 9 hodin silničním výborem zveřejněno písemné ofertní (nabídkové)
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řízení stavby silnice. Celá stavba musela být provedena během jednoho roku.
Stavební plány a rozpočty byly vystaveny k nahlédnutí pro podnikatele od
12. září 1885 každý týden v neděli, ve čtvrtek a v sobotu, a to od 9 do 12 hod.
Oferty musely být opatřeny kolkem 50 kr. a zapečetěné předány do 15. října
1885. Délka tratě stavby činila 8 600 m. Stavební náklady činily 44 957 Zl
38 kr.
Schůze učitelské jednoty v Nových Sedlicích (Opavský týdenník, 1. října 1887,
č. 18)
Dne 26. září se v Nových Sedlicích konala již pátá schůze učitelské jednoty
hrabyňsko-opavské. Přítomen byl výbor jednoty včetně učitelů, mezi nimi
i Rudolf Jaroš, správce školy v Nových Sedlicích. O půl jedenácté se všichni
sešli ve vyzdobené učebně, kde nadučitel Rudolf Jaroš se svými žáky předvedl
výuku. V ní se žáci věnovali rakouskému korunnímu princi Rudolfovi. Komise
seznala, že i když látka byla nepřístupná a nezáživná, byla podávána po
srozumitelných větách a ve velmi krátkých odstavcích. Bylo patrné, že dějepis
byl s žáky procvičován, a jejich odpovědi tak byly přesné a správné. Výsledek
byl slušný. Předseda školské jednoty žáky pochválil a propustil je domů.
Inspekce se zúčastnili učitelé Černín, Juchelka, Neiser, Šimoš a Damčík.
Povstáním byl poté projeven dík panu Rudolfu Jarošovi. Předseda Josef Hradil
poděkoval za účast všem přítomným a schůzi ukončil v jednu hodinu
odpoledne. Po schůzi byl v hostinci uspořádán společný oběd, k němuž
starosta obce dal soudeček piva, za což mu přítomní provolali „Sláva!“.
Tragická událost (Opavský týdenník, 15. září 1888, č. 72)
V Nových Sedlicích se udála začátkem září 1888 mimořádně tragická nehoda.
V rámci svatebního veselí, když jeli svatebčané kolem domku F. Š., vzal
jmenovaný dvouhlavňovou nabitou pušku a na počest ženicha vystřelil. Vyšlá
rána ovšem zasáhla v řepném poli Jana Kaštovského do pravého oka, které
mu vyteklo.
Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Nejstarší soupis usedlíků Nových Sedlic z roku 1608
Soupis sepsal 2. července 1608 Pertold Tvorkovský (1570–1634)1, majitel
Raduňského panství. Nové Sedlice jako díl Štítinského panství uvedl, protože
byl poručníkem slabomyslného bratra Janáka Tvorkovského, majitele právě
Štítinského panství.
Jak vznikl uvedený seznam, vysvětlil PhDr. Adolf Turek.
V červenci roku 1608 byl usnesením stavů v Horním i Dolním Slezsku vypsán
mustrunk (odvod) venkovského obyvatelstva, při kterém se zjišťoval počet
usedlých sedláků, zahradníků, podruhů (hoferů) a mlynářů. Počty
z jednotlivých usedlostí se zjišťovaly v každé vesnici a zároveň se evidovala
jejich výzbroj. Odvod byl vypsán v době, kdy mezi císařem Rudolfem II. a jeho
bratrem Matyášem panovalo velké napětí. V soupise jsou poddaní uvedeni
příjmením a někteří z nich i jménem. U každého je zmíněno, jakou zbraň
vlastnil. Zbraň v té době náležela ke gruntu a byla součástí jeho kupní ceny.
Záznamy tohoto odvodu usedlých z přelomu 16. a 17. století jsou cenným
rodopisným dokladem. Lze z nich zjistit, která příjmení se udržela, případně
zanikla. Jména usedlých v té době nebyla ustálená a jména, případně
i příjmení, mohla být pouhými přezdívkami. Některá jsou v neúplném znění,
jindy je usedlý zapsán podle svého povolání (švec, zahradník atd.).
Zajímavá úvaha je v oblasti sociální – venkovský lid nemohl být na Opavsku
před třicetiletou válkou zbídačený, případně podrobený, jinak by vrchnost
zbraně usedlým (poddaným) odebrala. Zbraně, které poddaní s sebou
přinášeli, nebyly levnou záležitostí – byly součástí dědictví. Dědily se po celé
generace.
Seznam usedlých ze dne 2. července 1608 z Nových Sedlic při mustrunku
(odvodu) uvádí dva sedláky a sedm zahradníků:

1

Pertold Tvorkovský (1570–1634), mluvčí katolického křídla opavských stavů, nejvyšší
komorník a hejtman Opavského knížectví, dvořan olomouckých biskupů.
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Sedláci:
Bonka

oštěp a kord

Jan Hruška

oštěp

Zahradníci:
Vašíček

oštěp

Hejda

oštěp

Bělohubek

oštěp

Mokrý

oštěp

Jan Novák

oštěp

Stída

kord

Martin Polach

oštěp

Slezská vojska (a tedy naverbovaní usedlí) do bojů nakonec naštěstí nemuseli
zasáhnout, neboť konflikt mezi Matyášem a Rudolfem II. byl vyřešen
kompromisem.
Uvedený soupis usedlých (poddaných) z roku 1608 ze vsi Nové Sedlice je
prvním nejstarším dochovaným jmenným dokladem, který zároveň dokazuje
počet usedlostí ve vesnici (Petr Kozák, Zemská hotovost opavského knížectví,
1608).
Druhým pramenem, který již pravidelně eviduje a zapisuje usedlíky, je
matrika z roku 1704 založená komárovským farářem P. Valentinem Plesem.
V této matrice se jména usedlých z roku 1608 již nevyskytují.
Třetím zdrojem, v němž je možné najít seznam usedlých (poddaných), je
karolínský katastr ze dne 25. února 1723.

Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Nezapomeneme
Prosím čtenáře tohoto článku, aby se zamysleli a někteří z nás si i připomněli
dobu před 75 lety, kdy na jaře ke konci dubna roku 1945 naši otcové, dědové,
mámy a babičky prožívali HRŮZU, STRACH, BOLEST a RADOST. V nekonečných
hodinách čekali po dobu 11 dnů ve sklepích a úkrytech, kdy válečná vřava
utichne a skončí. Ano, jednalo se o největší vojenskou operaci II. světové
války na území opavského Slezska. Předejme vzpomínku na tuto dobu svým
dětem, vnukům a generacím příštím, aby prožitá utrpení nikdy nebyla
zapomenuta.
Ostravsko-opavská operace probíhala od 10. března – 5. května 1945 a
spočívala v boji Rudé armády a jednotek 1. československého armádního
sboru s cílem osvobodit strategicky důležitou průmyslovou Ostravu. Útok a
průlom německým obranným systémem byl svěřen 4. ukrajinskému frontu
armádního generála Ivana Jefimoviče Petrova, kterého nahradil 26. března
1945 armádní generál Andrej Ivanovič Jeremenko.
Hlavní část operace začala 15. dubna 1945 v 10 hodin průnikem našich 32
tanků, které poprvé vstoupily na čs. území u Sudic. Tankisté byli na pravém
křídle 38. armády a pronikli mezi Kravaře a Dolní Benešov. Do útoku vyrazila
také vojska 60. armády generálplukovníka P. A. Kuročkina, včetně 31.
tankového sboru generálmajora G. G. Kuzněcova, přinášející významnou
posilu 123 tanků a samochodek. Útočící vojska s více jak 300 tanky narážela
na pevnou obranu německých vojsk posílenou pancéři, kterých bylo spolu s
tanky 325 kusů. Hlavní opavské obranné pásmo bylo prolomeno až ve dnech
20.–22. dubna. Bitvu zde vedla vojska 60. a 38. armády a 1. čs. samostatná
tanková brigáda v SSSR majora (později podplukovníka) Vladimíra Janka.
Těžké boje se sváděly v okolí obcí Nové Sedlice, Štítina, Hrabyně, Suché Lazce
a Mokré Lazce.
Osvobození naší obce probíhalo postupně. Nejprve byla osvobozena ulice
Opavská, a to 20. dubna 1945 v 15 hodin (domy u hlavní cesty). Dne 21.
dubna 1945 v poledne následovalo obsazení středu vesnice, o něco později
pak horního konce vesnice a Přerovce. Osvobozování trvalo od 20. do
24. dubna 1945. V květnu téhož roku pak skončila nejstrašnější válka v
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historii. Kronikář Adolf Tymel popsal průběh bojů v naší obci v obecní kronice
takto:
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, po nich byl ve škole zřízen německý polní
lazaret. V tuto dobu byla celá vesnice obsazena německými operačními
jednotkami. 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 dvanácti let kopat
zákopy. Noc co noc projížděly vesnicí kolony uprchlíků z vesnic kolem Ratiboře.
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 Opavy. Tím se fronta přiblížila k naší vesnici.
Vesnice se stala po dobu deseti dnů středem operací obou bojujících stran. To,
co prožili obyvatelé, 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.
Německá armádní skupina Střed maršála Ferdinanda Schörnera nasadila do
boje všechny síly, přivezli s sebou 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 bomb spadlo do blízkosti
školy. Ve sklepích, kde byli lidé schovaní, docházelo jídlo a pitná voda. Děti a
nemocní velmi trpěli. Ve skrýších nebylo možné po celou dobu ani topit, ani
vařit.
Brzy začaly hořet první domy. Nejdříve dům paní Stuchlíkové čp. 12,
následoval dům čp. 75 Aloisie Dědicové, čp. 69 Viléma Kupky, čp. 36 Jana
Laryše a čp. 73 Marie Malohlavové. V této pohnuté době se v noci z pondělka
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 60. armády 4. ukrajinského
frontu, ale i 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR trvalo 4 dny. Lidé začali
vycházet ze sklepů a spatřili obrovské škody. Doutnající trosky domů, mrtvá
zvířata, zničený válečný materiál, poničené ploty a elektrické sloupy, strhané
dráty, vyvrácené stromy, vytrhané cesty, velké množství děr po granátech,
zničenou vesnici. Poničen 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, těžce bylo poškozeno 33 domů, lehce poškozeno 34 domů. Při
osvobozování zahynulo sedm občanů.
Dne 22. dubna osvobodila vojska 60. armády Opavu. Zahynulo 145 důstojníků
a přes 3 000 vojáků. V ostravské operaci padlo na 20 000 rudoarmějců a na
1 000 příslušníků 1. čs. armádního sboru. Při osvobozování naší obce padlo 75
sovětských vojáků a slovenský tankista 1. čs. Samostatné tankové brigády
v SSSR Josef Malík (ve věku 31 let). Pohřben byl na Štítině.
Dnes nám tuto dobu v naší obci připomíná Památník obětem 1. a 2. sv. války
a pamětní deska v mateřské škole s nápisem: PROTO JSME UMÍRALI, ABY
NÁROD VĚČNĚ ŽIL.
Tomáš Sáňka, kronikář
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Schéma bojové sestavy dělostřelectva dne 21. 4. 1945. Náčelník štábu mjr.
Poviraev.
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KNIHOVNA
Provozní doba: čtvrtek 15.00–18.00 hod.
K dispozici: internet, počítače, tiskárna, antikvariát
Odebíraná periodika: Dějiny a současnost
Noc s Andersenem 2018 a 2019
Loňská Noc s Andersenem se nesla v duchu draků a princezen, ta předloňská
zase dětem představila méně známé i klasické komiksy. Ovšem naše společné
noci nejsou jenom o čtení a hraní her, ale rovněž si děti zkouší, jaké to je být
spisovatelem, ilustrátorem či grafikem knížek. Fantazii se meze nekladou,
a děti si tak rozvíjí svou kreativitu a při řešení úkolů v týmech i tzv. jemné
dovednosti. Na následujících obrázcích můžete vidět jejich dílo z loňského
ročníku, kdy děti vytvářely vlastní živé komiksy, a dále pak výsledek
společného vymýšlení non-sense pohádky (a to metodou kdo? kdy? kde?
a posílání textu v kroužku).
Pohádka číslo 1:
Za sedmero horami a sedmero lesy, žila, byla jednou jedna královna.
Byla velmi hloupá a tlustá
a měla 100 dcer.
Celé dny se vrtala v nose
ve sněžítku,
protože uměla lítat.
Avšak jednoho dne neměla pivo.
A co se pak nestalo! Kde se vzal, tu se vzal mravenec.
A ten ji zachránil.
Ale nakonec to nezvládl,
protože to nevydržel.
A zazvonil zvonec a pohádky je konec.
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Děti na Noci s Andersenem a jejich živý komiks.
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Pohádka číslo 2:
Za sedmero horami a sedmero lesy, žil byl jednou jeden Petr.
Byl tlustý
a měl doma hrnce z Kauflandu.
Celé dny byl na záchodě
na zámku v lese,
protože neměl žádné kamarády.
Avšak jednoho dne spadl z okna mrakodrapu.
A co se pak nestalo! Kde se vzala, tu se vzala mrtvola.
A ta řekla, že má poznámku.
Ale nakonec dostal pivo,
protože konečně došel na záchod.
A zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Tipy na knihy:
1) Simon Mawer – Skleněný pokoj (2009)
Nedávno zfilmovaný román, jehož děj je inspirován osudy vily Tugendhat.
V životních peripetiích majitelů vily se odráží dějiny českého národa 20.
století se všemi jeho pády a vrcholy.
2) Alena Mornštajnová – Slepá mapa (2018)
Autorka původem z Valašského Meziříčí v knize sleduje příběh Anny, Alžběty
a Anežky. Tři ženy, tři generace a jedna rodina. Na pozadí historických
událostí líčí spisovatelka osud tří hrdinek, jejich začátky, rodinné tragédie, ale
i chvíle naplnění a usmíření.
Tereza Klemensová, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE 2018-2019

www.zskomarov.cz

Ke konci školního roku se chceme ohlédnout za tím minulým.
Hráli jsme si, zpívali, tančili, recitovali, tvořili, poznávali a učili se novým
věcem. Ve školce se formuje malý človíček, pro kterého jsou brzké pozitivní
zážitky ty nejdůležitější pro budoucí úspěch v životě.
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Učíme děti lásce k lidem, přírodě, zvířátkům, všemu živému i neživému.
Vytváříme dětem podnětné prostředí pro individuální a skupinovou činnost.
Důležité je pro nás setkávání, spolupráce a vzájemná pomoc dětí a dospělých.
Společné setkávání s rodiči, prarodiči, veřejností, OÚ Nové Sedlice a místními
organizacemi.
A co jsme všechno prožili?












Drakiáda pod lesem.
Dýňové tvoření s rodiči v MŠ.
Slavnost sv. Martina – vystoupení dětí pro veřejnost, lampionový
průvod.
Adventní tvoření s rodiči v MŠ.
Mikulášská nadílka.
Vánoční zpívání pod stromem pro veřejnost.
Maškarní ples.
Maminka má svátek – vystoupení dětí pro rodiče.
Stavíme si s tatínkem v MŠ – konstruování – Seva box.
Rozloučení s předškoláky.
Zahradní slavnost a spaní v MŠ.

31
www.novesedlice.cz

Bohatá byla také nabídka divadel a vzdělávacích akcí pro děti. Učíme děti
základům společenského chování, poznáváme tradice a dohodnutá pravidla.
Navštívili jsme Slezské divadlo v Opavě, kde nás čekala pohádka O Popelce.
Cestovali jsme letem světem, poznávali zvířata, zapojovali se do děje
pohádky, soutěžili. Další akce:







Cestopisné promítání Divoký Madagaskar.
Jak vodníček uklízel rybníček.
Pohádka o sněhuláčkovi.
Vánoce na zámku v Raduni.
Zvířátka a odpadky.
Jak se peklo zadlužilo.
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V říjnu jsme se vydali na ozdravný pobyt v přírodě na Vysočinu. Cesta vlakem
byla nejen zábavná, ale také plná očekávaní z toho, co nás čeká. Dojeli jsme
do krásné přírody uprostřed lesů, kde nás čekalo velké dobrodružství.
Provázel nás Ferda mravenec, ale také Beruška a brouk Pytlík. Zážitků bylo
mnoho – poznávali jsme živou i neživou přírodu, život v mraveništi, vydali
jsme se na cestu za pokladem, noční stezkou odvahy na zříceninu, absolvovali
jsme výlet podél řeky, svůj hlas prověřili v pěvecké soutěži. Navázali jsme
nová kamarádství a zkusili si svou samostatnost, sebeobsluhu a také fyzickou
kondici.
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Příroda je pro nás důležitá, a proto se snažíme ji nejen poznávat, ale také ji
chránit. Třídíme odpad, uklízíme okolí MŠ, pracujeme na naší zahradě –
pěstujeme bylinky, zeleninu, ovoce a pak sklízíme úrodu jahod, ředkviček,
hrášku, rajčat, ale také dýní. Ty se opravdu vydařily a po tvoření s rodiči
zkrášlovaly školku i zahradu naší MŠ. Chodíme na výlety do přírody,
sportujeme na hřišti.
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Zvířata na Ranči u Štivarů.
Vycházky do lesa – sběr hříbků, přírodnin, plodů lesa.
Za koníky pod les.
Vycházka k lesnímu jezírku.

Důležitá je také seberealizace dětí – účastníme se soutěží.



Opavský Skřivánek – účast Ema Steurová, Ela Krettková: 1. kolo
Opavský Skřivánek – 1. místo Ema Steuerová
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Navštěvujeme výstavy:



Obrazy místního malíře pana Onderky.
Výstava pokrývek hlavy.

Také letos jsme navštěvovali solnou jeskyni Solanku v Opavě, kde jsme si hráli
se solí a upevňovali si své zdraví, otužovali se, plavali s Hastrmánkem
v Kravařích.
Spolupracujeme také s okolními MŠ a ZŠ:







Odemykám 1. třídu – ZŠ Komárov.
Sportování na hasičském hřišti na Štítině – MŠ Štítina.
Divadelní a loutkové představení – ZŠ Štítina.
Těšíme se do školy – ZŠ Štítina.
Výlet do Žirafy – MŠ Podvihov.
Slezské divadlo v Opavě – MŠ Podvihov.
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Děti ve školce
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Školní rok jsme zakončili tradičními akcemi:
 Slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti paní učitelky 1. třídy.
 Zahradní slavnost s rodiči.
 Spaní v MŠ.
Našim společným přáním bylo a je, aby děti do školky chodily rády a odnášely
si z MŠ spoustu krásných pozitivních zážitků.
Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková

DOŽÍNKY 2019
Vážení spoluobčané,
i loni jsme oslavili svátek sv. Václava. Poděkovali jsme za bohatou úrodu
z našich polí, zahrad a zahrádek.
Sešli jsme se v sobotu 28. září ve 13.00 hod. u hřbitova, kde se utvořil průvod,
složený z koňských povozů, traktorů i pěších spoluobčanů. Také jsme zde
mohli zahlédnout folklorní soubor Bejatka ze Štítiny, myslivce z mysliveckého
sdružení Halovec, dobrovolné hasiče z Nových Sedlic, Novosedlické žabky
z klubu žen, zástupce včelařů a samozřejmě občany i návštěvníky z okolních
obcí. Hudební stránku průvodu zajišťoval z vlečky mokrolazecký soubor
„Chlupy v zipu“ se šoférem Alešem Galvasem.
Průvod prošel obcí a zamířil na fotbalové hřiště, kde byl připraven program
dožínkových slavností.
Oslavu svátku zahájila starostka obce Zuzana Rohovská. Slavnostní fanfáru
zajistili, jako již tradičně, trubači mysliveckého spolku Halovec. Následovalo
vystoupení folklorního souboru „Bejatka“ ze Štítiny.
V areálu hřiště byla k vidění vystavená drobná zvířata, ptactvo, kozy, tele
i ryby. Svou činnost předvedli i zástupci včelařů. Dále byla vystavena malá
i velká zemědělská technika. Zájemci se mohli projet na koni i koňském
povozu. Všichni si mohli vyzkoušet koňskou sílu i pod kapotou traktorů. Děti
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měly k dispozici velikou skluzavku, kterou jim zajistil Kamil Holeš. V průběhu
odpoledne vystoupily se svými „Boky jako skříň“ ženy z TJ Tatran Štítina
a několikrát se představily členky psí školy z Ostravy se svými psími miláčky,
kteří pod vedením paní Veroniky Kučeríkové předvedli dogdancing a agility.
Přítomné děti si mohly také vyzkoušet trénink se psy.
Jak je již tradicí, proběhla soutěž o nejlepší domácí chléb, o nejlepší domácí
štrúdl a o nejlepší domácí pálenku. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem
účastníkům.
Občerstvení zajišťoval Aleš Galvas se svou výbornou zabijačkou, klub žen se
skvělými frgáloši a koláči. Dáša Möbiusová a spol. uvařila guláš pro
organizátory a účinkující. Ostatní pochoutky připravila restaurace
„U Památníku“ z Hrabyně. V nabídce byly také kravské a kozí sýry regionální
značky. O tekutou stránku akce se postaral kolektiv Matěje Kežlínka. Rovněž
byl k dispozici burčák, který zajistil David Stoniš, a pojízdný stánek s výbornou
kávou.
Celým odpolednem provázela hudebně již zmiňovaná kapela „Chlupy v zipu“
a také Honza Horák, který zajistil i večerní diskotéku.
Mé poděkování patří všem, kdo se účastnili příprav, průběhu i úklidu po akci
a samozřejmě i všem vystavujícím. Snad i díky patronu sv. Václavovi se
vydařilo počasí, a tím i hojná účast na této pohodové akci.
Věřím, že se akce líbila, a těším se, až se sejdeme v plné síle a zdraví zase
příští rok.
Petr Holeš, pořadatel
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ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Milí spoluobčané,
je za námi rok 2019, který pro nás včelaře byl jako na houpačce. Jednou jste
nahoře a podruhé dole. Takhle nějak to bylo v minulém roce se včelařením.

Medová snůška byla dobrá, ale po vytočení posledního medu, kdy nastává
zakrmování včel, začalo docházet k jejich úhynům. Při poslední schůzce
včelařů ZO Nové Sedlice dne 23. listopadu 2019 bylo již několik včelařů úplně
bez včel. Celkový úhyn k danému dni činil v odhadu asi již 60 %. Toto číslo
však nemusí být konečné, protože včelstva jsou velmi zdecimovaná a nemusí
přečkat zimu. Tyto velké úhyny nejsou jenom v naší organizaci, ale je to
problém celorepublikový. Všechna včelstva byla ošetřena proti výskytu
roztoče varroa destruktor, ale ani toto léčení u vícera včelstev nebylo účinné
proti tak masivnímu napadení roztočem. Musíme věřit, že se všem podaří
zase najít sílu na obnovu uhynulých včelstev. Protože bez největších
opylovačů včelek by to dále nešlo.
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Více toho pozitivního z našich statistik najdete ve výkazu o včelaření za rok
2019. A já bych vám všem taky chtěl za ZO ČSV Nové Sedlice popřát krásné
Velikonoce, hodně pozitivní síly, zdraví a sladkých dnů oslazených včelím
medem.

Včelařský kalendář
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Za ZO Nové Sedlice
Zdeněk Onderka

POZDRAV Z KOSTELA
Velikonoce 2020
Milí přátelé!
Letošní přípravu na jarní svátky – Velikonoce – a do jisté míry možná i jejich
samotnou oslavu ovlivnila nemoc zvaná koronavirus. Zprávy spojené
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s hrozbou tohoto onemocnění, veškerá opatření a omezení, a také z toho
vyplývající myšlenky, otázky, pocity a rozhodnutí, nás v mnohém spojily.
Nevím, zdali jste se všimli, že najednou svět kolem nás, na který jsme si už
zvykli, se jakoby zachvěl a pohled na spoustu věcí, na naše jistoty, které se
zdály být tak samozřejmé, se náhle změnil.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na poslední ročník v gymnáziu, kdy jsme měli
za úkol přečíst povinnou četbu, knížku Alberta Camuse Mor. Popisuje se tam
příběh města Orean, které bylo nuceno kvůli epidemii zavést tvrdá bezpečnostní
opatření, včetně karantény. Vidím zde mnoho paralel s aktuální situací. Upřímně
řečeno, několikrát jsem se už nad touto knížkou osobně pozastavil a uvažoval
nad jejím dějem, ale nikdy jsem netušil, že její příběh se jednoho dne stane tak
blízký realitě našeho zdejšího života. V modlitbě nepřestávám prosit Nejvyššího,
aby příběh popsaný Camusem se nikdy neodehrál úplně do konce!

Ke všemu, co v této době prožíváme, se připojují také události, které si jako
křesťané připomínáme ve svatém týdnu a o Velikonocích. Jedná se o příběh
Ježíše z Nazaretu, který si také prošel svou nelehkou cestou. Jaká byla? Byla na ní
úzkost Getsemanské zahrady, vnitřní bolest z nespravedlivého odsouzení, zrada,
zapření a útěk mnohých nejbližších, nepopsatelné utrpení způsobené bičováním
a všemi událostmi křížové cesty, pak dlouhé umírání, samotná smrt a nakonec
ukvapený, rychlý pohřeb. Ale všechno nakonec dopadlo dobře. Náhrobní kámen
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byl odvalen a On živý překonal to všechno, co se původně mělo stát
nevyhnutelným vítězstvím zla a smrti. Konečným vítězem se stal ON! A právě toto
vítězství je hlavním důvodem oslav křesťanských Velikonoc. Pro věřící je velmi
důležitá skutečnost, že už 2 000 let si to vítězství připomínají, a to nejen
jednou do roka právě v tuto dobu, ale každý týden po celý rok, slavením
neděle – dne vzkříšení, který oslavují bohoslužbou a pracovním klidem.
Co však dalo Ježíšovi sílu dojít až k takovému vítězství? Dokonalá láska,
pokora, poslušnost vůči Otci a jeho vůli, úplná a ničím nepodmíněná
odevzdanost do rukou Božích… Podstatné je přitom to, že Ježíš během své
bolestné cesty nelpěl na žádných, zvláště materiálních, jistotách. Ba naopak.
U desátého zastavení křížové cesty, než ho ukřižovali, byl zbaven šatů. Bylo to
symbolické gesto odevzdání veškerých pozemských jistot a majetku. Zůstal
mu jenom Bůh, kterému na kříži s upřímností odevzdal svého ducha. A pak
přišlo vzkříšení, přišlo vítězství! Výsledek toho, že všechno vsadil na Boha –
a nebyl zklamán!
Vážení čtenáři! Velikonoční příběh Ježíše z Nazaretu a události, které se právě
odehrávají po celém světě, nás vedou k zamyšlení. Zachvěl se svět našich
jistot, našich hodnot… Měli bychom se bát, děsit, propadat panice
a zoufalství? Můžeme, stejně jako Albert Camus, hledat odpovědi v oblasti
filozofie, třeba skrze vzpouru, boj, vzepření se neradostnému lidskému údělu.
Pamatujme však, že máme zde také příležitost podívat se na vše pohledem
Ježíše a jeho cesty, která vedla skrze bolest, kříž a smrt, ale k vítězství
velikonočního jitra. Cesty odevzdaní se prozřetelnosti Nejvyššího! Cesty
důvěry! Cesty jisté a ověřené! Cesty, kterou prošly už tisíce lidí před námi!
Volba samozřejmě vždy patří naší svobodné vůli. Byl bych však moc rád,
kdybychom alespoň chvíli nad tím popřemýšleli. Druhá taková příležitost, jako
ta letošní, se už nemusí naskytnout. Uznejte sami, příležitost neobvyklého
a výjimečného vstupu do Velikonoc!
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Plný vděčnosti za to, že jste věnovali těch pár minut četbě mých myšlenek
a mého pozdravu, přeji Vám všem o letošních Svátcích hojnost zdraví a plnost
všech duchovních darů, které Ježíš a církev v těchto svátečních dnech světu
nabízejí.
P. Adam Małek

KLUB ŽEN A ROK 2019
V letošním roce jsme se řídily citátem J. Wericha: „Když už člověk jednou je,
tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“
I loni jsme pokračovaly v naší činnosti, tak jako v letech minulých. Ač je to
k nevíře, scházíme se už šest let.
Vzhledem k tomu, že některé naše členky chodí na akce Šmajdalů, začaly
jsme i my ostatní více spolupracovat. A nejsou to jen Nové Sedlice, Štítina, ale
jedná se o spolupráci se seniory z obcí Mokré Lazce, Lhota, Suché Lazce.
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Lidé si zvykli spojovat nás s pečením oblíbených pochoutek, v čemž
pokračujeme; hlavně tedy na posvícení a dožínkách. Přidaly jsme i tradici
smažení vajec. Může přijít každý, kdo přinese vajíčko, špek, popřípadě chléb.
Ale jestli se objeví někdo bez „vstupného“, neodejde hladový. Taky se
pravidelně účastníme přehlídky jídla ve Štítině. A lidé si nechodí jenom pro
koláče, ale taky na chléb se sádlem a škvarky.
Každý rok jdeme alespoň jedenkrát na bowling do Pusté Polomi. Největší
sportovní akcí je soutěž seniorů pěti obcí. Letos se konala už popáté, a to
v Suchých Lazcích. Naše družstvo skončilo na 2. místě z pěti zúčastněných (to
už potřetí v řadě utkání za sebou). Náš příjezd na soutěž je vždy originální:
letos to byl nástup „Kelišek“ na zapískání. Se Šmajdaly jsme dále připravily
Loučení s létem. Děti spolu s dospělými plnily nejrůznější úkoly během
pochodu lesem a na hřišti, aby našly poklad. Pochodu se zúčastnilo 40 dětí
a 31 dospělých; taky na hřišti bylo dost diváků a lidé se bavili. Všichni si mohli
pochutnat na nejrůznějších dobrotách.

Ačkoliv jsme loni nepořádaly vlastní výlet, stejně jsme cestovaly. Suché Lazce
nás pozvaly na Pustevny. Z Ostravy přišla nabídka na výlet do Jičína
a v Bruntále jsme navštívily pivovar Hasič pana Hančila. Samozřejmě jsme
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pozvaly i Šmajdaly. S nimi jsme opět slavily MDŽ a přispěly jsme na oslavu 400
let Velkého dubu. V opavském divadle jsme navštívily představení Prodaná
nevěsta, ve Štítině koncert známých árií z oper a operet. Úspěšná byla
výstava Nechte na hlavě. Sešel se velký počet exponátů – kloboučky, čepice,
přilby, vojenské čepice; to vše si návštěvníci mohli vyzkoušet. Přitom vznikla
řada originálních fotek. Výstavu zhlédlo celkem 122 dospělých a 51 dětí.

Výstava Nechte na hlavě
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Uspořádaly jsme rovněž besedu s příslušníky Policie ČR. Je škoda, že přišlo jen
20 občanů. To byla skutečná beseda a otázky jen pršely. Na konec roku jsme
si pro vesnici připravily jedno milé adventní překvapení.
Jménem Žabek Vám všem, kteří se na akcích podílíte, pomáháte nám a
podporujete nás, děkuji.
Za klub žen
Irmgard Onderková

ŠMAJDALOVÉ
Před několika léty vzniklo v naší obci velmi aktivní seskupení zkušených
turistů, ke kterým se postupně přidali jejich kamarádi ze Štítiny, Suchých
i Mokrých Lazců. Tito lidé mají rádi přírodu, a tak celoročně každé úterý vyráží
– v zimě pěšky a až oschnou meze, také na kole – do blízkého či vzdálenějšího
okolí. Když chtějí někam dál, kombinují své výlety s jízdou vlakem nebo
autobusem. Ale protože nejen turistikou živ je člověk, organizují celoročně
mnoho akcí pro potěšení i zábavu nejen svou, ale i spoluobčanů.
Rok zahajují novoročním pochodem, pak, jak jde čas, patří k jejich oblíbeným
akcím oslava MDŽ, smažení vajec, zábavné hledání pokladů pro děti ke konci
prázdnin, plackyáda, husobraní a rok končí svým „falešným“ Silvestrem. Zde
není nikdy nouze o dobrou zábavu, legraci, kulturní vystoupení z vlastních řad
a také konzumaci všeho druhu. Na těchto akcích se schází rádi, je jim spolu
dobře, říkají si vtipně Šmajdalové. O své činnosti si pečlivě vedou vlastní
kroniku a také o ní veřejnost informují ve vývěsní skříňce u kapličky. Protože
v jejich řadách jsou i výborné kuchařky, spolu se svými kamarádkami z klubu
žen obohacují obecní akce svými chutnými výrobky, jako jsou třeba skvělé
koláče, po kterých se vždy jen zapráší (což svědčí o jejich vysoké kvalitě).
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Kdyby chtěli vyzvednout obzvlášť zdařilé akce loňského roku, tak musí třeba
vzpomenout oslavu 400 let Velkého dubu nad Přerovcem. Poslední sobotu
o prázdninách tam za výborného počasí uspořádali důstojnou oslavu kulatin
tohoto nádherného a vzácného velikána. Program byl obohacen přednáškami
fundovaných hostů z oblasti historie, dendrologie a mykologie. K dobré
pohodě asi 200 účastníků i pořadatelů přispěla skvělá country hudba. Pár dnů
před touto oslavou, ke konci prázdnin, proběhl již tradiční Veselý pochod
lesem za pokladem pro děti, kterých se letos účastnilo kolem 40 (i se svým
doprovodem). Děti byly velmi šikovné, ač se některé trochu bály ježibaby;
avšak vždy je čekala – samozřejmě až po splnění vědomostních nebo
tělesných úkolů – sladká odměna.
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Jeden z posledních větších výletů se konal už na podzim, a to vlakem do
Bruntálu, kde jsme navštívili soukromý pivovar našeho spoluobčana
p. Hančila. Ten nás všechny pěkně přivítal a pak podrobně vysvětlil celý
technologický postup výroby piva, samozřejmě s příjemnou ochutnávkou.
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Pokud byste chtěli udělat něco pro své zdraví, poznat zajímavá místa, krásnou
přírodu a zažít spoustu legrace, přijďte mezi nás. Rádi vás přivítáme v našich
řadách.
Jiří Rybář

RANČ SETKÁNÍ – ROK 2019
Nejradostnější a největší událostí loňského roku pro nás bylo narození
hříbátka. Po zimě strávené v novém, ale malém prostoru, byli koníci vděční za
brzký příchod jara, kdy zase mohli zpět na pastviny, do prostoru.
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Od začátku dubna jsme začali více pozorovat naši Daisy a hledali první
známky blížícího se porodu. Březost u koní trvá 11–12 měsíců a Daisy měla
termín někdy v dubnu ;-) Kobyla si dávala na čas, a tak hříbátko vykouklo na
svět 19. 4., v magické noci Velkého pátku, kdy se za úplňku na pastvině
narodil krásný, vysněný hřebeček, který časem dostal jméno Dixit Beauty
Daisy. Rezavý kluk – jako by mámě z oka vypadl – nám dělá velkou radost
a roste před očima; bude to velký chlap!
A tak se zase počet koní u nás zhoupl na pět.
Daisy si v roli starostlivé mámy užívala léta bez starostí s člověkem, takže
veškerou „práci s lidmi“ museli zastat zbývající parťáci – zvládli to na
výbornou. Udělali radost desítkám, troufám si říct, že i stovkám lidí.
A my jsme rádi, že skrze ně můžeme předávat poselství přátelství a třeba pro
někoho být kapkou naděje v moři temnoty, chvilkou k zastavení, spočinutí,
setkání se se sebou samým v obklopující náruči přírody se skvělým parťákem,
kterým kůň beze sporu je.
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Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete, ať už v maličkostech či věcech
větších. Nezapomínejme, že čas, který zde máme, není nekonečný a že jsou
věci důležité a věci důležitější. A mezi ty důležitější patří třeba milé slovo,
úsměv či malý skutek lásky. Buďme k sobě navzájem vstřícní a užívejme
darovaný čas dobře, se sebou samými, s rodinou, přáteli i s koníky :-)
Za všechny z ranče Johanka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – SDH
MLADÍ HASIČI – Náš rok
Rok 2019 jsme zahájili lednovým opékáním a sáňkování. V únoru jsme vyrazili
do Beskyd na chatu Charbulák, kde jsme si užili tři dny parádního lyžování .

V dubnu jsme společně se skauty vyšlapali na Ivančenu. Největší zážitek nás
čekal v létě na Hartě. Letos jsme s sebou vzali kola a podařilo se nám ve dvou
dnech objet celou Hartu. První objízdná trasa vedla z tábořiště v Roudnu přes
pastviny a hráz až do Leskovce, dále jsme pokračovali podél Harty do Rázové
a odtud se svezli přívozem zpátky do Roudna a dojeli na tábořiště; cesta měla
přes 17 km. Další den jsme objížděli Hartu opačným směrem – cesta začala
v Roudnu v přístavišti, přívozem jsme se svezli do Rázové a dále lemovali
Hartu po naučné stezce „Po vulkanitech“.
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Rázovské tufity

Mezina
Přes Rázovské tufity a lávový proud u Meziny jsme vyšplhali na Venušinu
sopku, sjeli na Novou Pláň a odtud se vydali na nejhorší úsek cesty přes
Volárnu do Roudna a na tábor. Hodně namáhavá cesta měřila 37 km.
Předposlední den na táboře jsme ještě vyšlapali na Velký Roudný; kola jsme
nechali na úpatí vršku a na rozhlednu jsme šlapali pěšky, byl nádherný výhled.
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Pohled z Velkého Roudného
Dva odvážlivci vynesli svá kola až na Velký Roudný a užili si strašlivou jízdu
dolů 
Olga Smolinková
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Úspěchy mladých hasičů
O největší úspěchy na soutěžích z řad mladých hasičů se za jednotlivce v roce
2019 postarala Nikol Današová. Mezi ty největší patřilo 5. místo na Globus
Cupu v Opavě, 2. místo v Kravařích a celkové 6. místo ve Slezském poháru
ročníku 2018/2019 v běhu na 60 m překážek jednotlivců. Nový ročník začala
vynikajícím 2. místem v Borové taktéž v soutěži v běhu na 60 m překážek.

Dalším, kdo se hojně účastnil těchto soutěží, byla Michaela Buchlová. I ta se
zlepšuje a získává zkušenosti z velkých závodů. Obě se účastnily kol Českého
halového poháru a Slezského poháru. Do některých soutěží se zapojili také
Karolína Stonišová, Karolína Těžká, Karel Hlavica a další.
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Z dorostu se o největší úspěchy postaral Jan Lindovský. Zazářil v Raškovicích,
kde získal 3. místo v běhu na 60 m překážek, rovněž se postaral o 3. místo
v běhu na 50 m na Slovensku v Liptovském Mikuláši, 4. místo v silové soutěži
TFA v Kopřivnici a 2. místo na podzimním okresním kole dorostu. Dále se také
účastnil velkých soutěží v běhu na 100 m překážek, jako je Český pohár
v Praze, Třebíči a Ostravě, kde v celkovém součtu skončil na 28. místě ze 101
soutěžících z celé republiky. Dále pak závodil v Pardubicích, Moravském
Berouně, Kravařích a Hněvošicích.
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Jan Lindovský

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA
Výroky, aforismy a hlášky ze školních lavic
Překládám Vám to, co jsem vyslechla u žáků, nebo jsem někde jinde vyčetla.
Třeba i z křížovek. Možná jste výroky poznali. Nechci tady ovšem nikoho
zesměšňovat, ale ukázat, co může člověk – třeba ve stresu při zkoušení – ze
sebe vypravit.
Výroky žáků:


O zemské přitažlivosti se nejlépe přesvědčíme při bruslení.
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Elektrický proud se vyrábí vodou z nějaké řeky.
Stroje na výrobu elektřiny jsou generáli.
Květiny se prodávají do ruky.
Zeus byl největší Bůh na Bílé hoře.
Ameriku objevil Robinson Crusoe.
Církev prodávala propustky.
Rytíři byli pasování tak, že jim král poslal meč.
Spanilé jízdy – to byli vojáci, kteří zpívali.
Spolupracovník s fašisty byl koeficient.

A ještě dva postřehy, které se jeví jako satira, ale v dnešní době je v nich
mnoho pravdy.



Výchovu je třeba ponechat na učitelích, abychom si zdraví neničili
všichni.
Otec říká řediteli školy: „Kdyby byly s klukem problémy, klidně mi
zavolejte. Nechám Vás přeložit na jinou školu.“

Irmgard Onderková

HOSPODA
Rekonstrukce hospody na hřišti
Hospoda na hřišti byla postavena „svépomocí“ koncem 80. let minulého
století.
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Výstavba budovy na hřišti
Od té doby byly prováděny vždy jen menší stavební úpravy a údržbové práce.
Na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů, která se konala 21. prosince
2018, bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu. Mělo se zejména jednat
o změnu dispozice interiéru a maximálního využití prostoru a o výměnu
elektroinstalace.
Dne 4. března 2019 byly zahájeny demoliční a stavební práce. Během prvních
dnů se však ukázalo, že bude potřeba kromě plánovaných stavebních úprav
přistoupit ke složitějším zásahům, jako například k položení nových dlažeb,
kompletní rekonstrukci toalet či instalaci nových vodovodních rozvodů a
odpadů. Toto byl také jeden z hlavních důvodů, proč byla rekonstrukce
dokončena až na konci léta. Na stavebních pracích se podílela spousta členů
hasičského sboru, kteří odpracovali desítky hodin. Objekt je nyní opět plně
v provozu a splňuje všechny stavební i hygienické požadavky.
Navštivte naši hospůdku, kterou od listopadu provozuje pan Pavel Hančil, a
můžete posoudit, jak se nám rekonstrukce objektu povedla.
Ing. Tomáš Onderka
61
www.novesedlice.cz

Bourací práce – březen 2019

Současný interiér
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CENY INZERCE PRO FIRMY A PODNIKATELE
Formát A5:

500 Kč (včetně okrajů)

½ stránky A5: 250 Kč
¼ stránky A5: 125 Kč
Obec není plátcem DPH. Inzerce pro občany zdarma, stejně tak oznámení,
gratulace, kulturní akce apod.
Zveřejněny budou pouze příspěvky, jejichž nezávadnost schválí vydavatel.
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OBEC NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

Úřední doba – obecní úřad
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
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