Zpravodaj
Obec NOVÉ SEDLICE
zima 2020
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Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i celého zastupitelstva poděkovala za
spolupráci v uplynulém roce a popřála Vám klidné a pohodové Vánoce
v rodinném kruhu. Do roku 2021 Vám všem přeji především pevné zdraví!
S úctou a úsměvem
Zuzana Rohovská, starostka

Báseň
V létě jsme se radovali:
„už to máme za sebou!“
Škarohlídi namítali:
„pomalu s tou radostí.“
Teď už víme, co tím myslí,
když říkali, buďte jistí,
že je to boj s hloupostí.
Virus, ten však hloupý není,
okamžitě ožívá.
Zas je nutné nosit roušky,
ruce řádně umývat,

nikde se moc nezdržovat
a nikoho nelíbat.
My ho spolu porazíme,
pak se budem radovat,
pořádně to oslavíme
a budeme tancovat,
při tanci si zazpíváme,
pozdravíme s přáteli,
připijeme sklenkou vína,
vždyť život je veselý.
Božena Horáková
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Stručně z obecního úřadu
▪ Od 19. května 2020 se stal novým zastupitelem Ing. Mgr. Zbyněk Štivar,
který převzal mandát po Bc. Lence Pavelkové, která z důvodu změny
adresy trvalého pobytu rezignovala na svou funkci zastupitelky obce
i členky finančního výboru.
▪ Stav na bankovních účtech obce k 8. 12. 2020 činí 9 101 846 Kč a výše
úvěru činí 975 302 Kč.
▪ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Nové Sedlice na rok 2021 jako
schodkový s příjmy ve výši 5 975 017 Kč, výdaji ve výši 15 425 017 Kč
a financováním ve výši 9 450 000 Kč (vyšší výdaje budou hrazeny přebytky
z minulých let).
▪ Poplatky za odpady zůstanou ještě pro rok 2021 beze změny, v průběhu
roku bude připraven nový motivační systém na třídění odpadů a od roku
2022 se poplatky změní.
▪ Zkraje roku 2021 budou pokáceny nebezpečné topoly kolem fotbalového
hřiště a na podzim budou místo nich vysazeny habry obecné – sloupovitá
forma, Carpinus betulus, Fastigiata (případě Pyramidalis). Výsadba bude
hrazena 100 % dotací ze SFŽP ČR. Stále hledáme i volně přístupné
(neoplocené) soukromé pozemky, vhodné pro výsadbu stromů v celém
katastru naší obce. Stromy zůstanou po 5 letech udržitelnosti projektu
ve vlastnictví majitelů pozemků. Druh stromů si může určit majitel
pozemků sám, mělo by se jednat o regionálně tradiční druhy (ovocné
stromy, lípy, duby, buky atp.). V případě zájmu o spolupráci kontaktujte,
prosím, obecní úřad do 15. ledna 2020.
▪ Děkujeme klubu žen a Šmajdalům za instalaci adventního věnce před
kapličkou.
▪ Luďkovi Čížovi a Lubošovi Lachetovi děkujeme za osvětlení adventního
věnce, stromku na zahradě školky a za instalaci a osvětlení vánočního
stromu a altánu na hřišti, jesliček na zahradě školky, které namalovala
Johanka Štivarová, a sněhuláka vytvořeného Milanem Onderkou st.
▪ Projekt stabilizace koryta potoka s názvem „VT Sedlinka v km 2,500–
5,150“, připravovaný v rámci protipovodňových opatření obce společně
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s Lesy ČR, s. p. a Správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje již od
roku 2014, bude zahájen v březnu 2021 výstavbou nového mostu u školky
a lávkou u čp. 55. Bude stabilizováno koryto potoka na všech místech, kde
se stavbou souhlasili majitelé pozemků, mimo úsek od mostu u obchodu
po most přes ul. Hlavní ve směru na Podvihov. Tento úsek, včetně nových
mostů, bude z důvodu nedostatku financí v krajském rozpočtu realizován
nejdříve v roce 2022.
▪ Máte-li zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci na Váš telefon
či email, zaregistrujte se na informačním portále obce na adrese
http://novesedlice.hlasenirozhlasu.cz nebo přijďte v úředních hodinách
na obecní úřad, kde s Vámi pracovnice úřadu vyplní přihlášku k odběru
novinek. Služba je pro občany zdarma. Více informací získáte na webu
obce a na obecním úřadě.

▪ V červenci 2020 dokončil Katastrální úřad Opava proces zpřesňování
hranic pozemků v naší obci. Následně byly opět obnoveny práce na
zpracování nového územního plánu obce, které jsou ale komplikovány
epidemií covidu-19.
▪ V září 2020 zahájila firma Dopravoprojekt Ostrava, a. s. zpracování
dokumentací pro územní řízení staveb „I/11 Opava Komárov, jižní
obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“. V období říjen–listopad
2020 provedla v rámci těchto staveb firma G-Consult, s. r. o. geologické
práce, jejichž předmětem bylo posouzení inženýrsko-geologických
a hydrogeologických poměrů v zájmové oblasti projektovaných tras
komunikací.
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▪ Žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vybudování
materiálně-technického a sociálního zázemí sportovního areálu Nové
Sedlice byla zamítnuta.
▪ Obec uspěla s žádostí o dotaci na kontejnery na třídění odpadu, na hnědé
popelnice na bioodpad a na pořízení motivačního elektronického systému
na třídění odpadu. Žádost o dotaci na nákup kompostérů nebyla ze strany
poskytovatele dotace k datu vydání tohoto zpravodaje vyhodnocena.
▪ Budeme žádat o dotace na rekonstrukci lávky přes potok Sedlinka u čp. 55
(MMR ČR), na materiálně-technické a sociální zázemí na hřišti (Národní
sportovní agentura), na výstavbu chodníku na ul. Opavská (od čp. 40 po
čp. 78) včetně bezbariérové autobusové zastávky (SFDI ČR).
▪ Zastupitelstvo obce schválilo 9. prosince 2020 Strategický plán obce pro
období 2021‒2027.
▪ Obecní zpravodaj bude od příštího roku vydáván pouze 1x ročně, a to vždy
v prosinci. Důvodem jsou především vysoké finanční náklady na tisk.
Příprava zpravodaje trvá přibližně měsíc, a tudíž ve chvíli, kdy se začíná
zpracovávat velikonoční vydání zpravodaje, uplynou od posledního
zpravodaje cca pouhé 3 měsíce. Dalším důvodem je zpřísňující se
legislativa, která ukládá obcím v případě, že vydávají zpravodaj častěji než
1x ročně, mnoho povinností, např. zasílání povinných výtisků do knihoven
apod., což stojí obec další finance. Obec průběžně informuje občany
o dění v obci prostřednictvím obecního rozhlasu, webových stránek,
vývěsek, Facebooku a mobilních aplikací s názvem V obraze a Hlášení
rozhlasu a také na zasedáních zastupitelstva obce.
▪ Dne 25. 8. 2020 provedl na obecním úřadě krajský úřad MSK dílčí
přezkoumání hospodaření obce k 30. 6. 2020 a neshledal žádné
nedostatky.
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▪ Na obecním úřadě je možné si vyzvednout tzv. „INFO OBÁLKU“ pro
seniory a zdravotně postižené občany. INFO OBÁLKA je plastová obálka,
která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění,
propisku, magnetku nebo samolepku (s nápisem: „Zde je INFO OBÁLKA“
a s telefonními čísly na složky záchranného systému). INFO OBÁLKA slouží
k rychlému předání údajů o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích
a kontaktů na příbuzné či blízké složkám záchranného systému, které jsou
v případě, že se ve své domácnosti ocitne sám v nebezpečí či ohrožení
života, o této situaci informovány. INFO OBÁLKA může přispět
k efektivnímu zajištění rychlé pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo
života. Vyplníte formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět
do plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní
přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice
nebo vstupní dveře z vnitřní strany bytu; tímto způsobem budou
o existenci obálky informovány zasahující záchranné složky. Tento projekt
je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
▪ Na přelomu ledna/února 2021 obdrží občané obce do svých poštovních
schránek dotazník týkající se plánovaného projektu na zpracování
dopravně bezpečnostní studie pro řešení dopravní infrastruktury v Nových
Sedlicích. Budeme rádi za všechny podněty, které pomohou v obci
zkvalitnit umístění dopravního značení (svislého i vodorovného),
retardérů, zrcadel, přechodů pro chodce, autobusových zastávek,
osvětlení, odvodnění ulic apod., ale také parkování na komunikacích
a výstavbu nových bezbariérových chodníků v celé trase ul. Hlavní od
hasičské zbrojnice až ke
hřbitovu, která v současné době
bohužel není ve vlastnictví obce,
stejně jako ulička pro pěší,
vedoucí přes mostek u čp. 123
a propojující ul. Horní a ul.
Hlavní.
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Přehled výdajů obce k 11. 12. 2020 (v Kč)
Investice
1.
3.

Projektová dokumentace (PD): chodník a cyklostezka
ul. Opavská
PD ČOV (čistička odpadních vod) pro MŠ (mateřskou
školu) a hřiště

237.160,00
230.990,00

Majetek nad 10.000,1.
2.
3.
4.

PC účetní
Pračka a sušička pro KZ (kulturní zařízení) a MŠ
Křovinořez
Vybavení hasičské zbrojnice (HZ) – skříně, lavice

16.990,00
23.010,00
16.390,00
79.735,37

Opravy a služby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Právní služby
Přeložka el. přípojky – HZ
Úpravy HZ
Oprava kanalizačních poklopů v komunikaci ul. Příčná
Rekonstrukce autobusových zastávek na ul. Opavská
Údržba semaforu na ul. Opavská (vč. spotřeby el. energie)
Odvodnění parkoviště za KZ a vpusti na ul. Zahumenní
Náklady spojené s pádem jedle (ořez, oprava chodníku)
Údržba zeleně a příkopy na ul. K Lesu
Sečení trávy v obci strojové (hřbitov, hřiště, Opavská a
Hlavní ulice)
11. Svoz komunálního odpadu (popelnice)
12. Svoz bioodpadu
13. Svoz tříděného odpadu (sklo, plast, papír)
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67.324,40
85.025,00
642.985,17
15.320,00
34.298,00
63.188,64
37.751,92
28.974,58
23.150,00
101.572,00
254.530,47
141.700,91
110.667,85

Obyvatelstvo obce v roce 2020
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

492
209
195
75
13
7
15
4
5
1
156
0
4

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2021:
KOMUNÁLNÍ ODPAD (popelnice)
1. pololetí
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.,
2. pololetí
7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.,
22.12.

PLASTY A PAPÍR (pytlový sběr)
27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6., 28.7., 25.8., 29.9., 27.10., 24.11., 29.12.
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Poplatky za psy a odpady na rok 2021:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2021
31. 5. 2021
31. 5. 2021

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:
20210 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.

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 je zdarma, stejně tak oznámení,
gratulace, kulturní akce apod.
Zveřejněny budou pouze příspěvky, jejichž nezávadnost schválí vydavatel.
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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

2,4,7,14,-

Sharp barevná

/
/
/
/

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

264,724,1 452,2 310,100,100,- / první strana
každá další 50,100,- / první strana
každá další 50,-

Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,každá další 50,100,každá další 50,100,každá další 50,100,každá 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

50,- / osoba starší 18 let
1 000,10,- / m2 / den
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Síťujeme se…
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OKÉNKO DO HISTORIE
Adventní doba
Advent
Slovo „advent“ pochází z latinského adventus – „příchod“. Je to doba
očekávání příchodu Páně, narození Ježíše Krista. Od 12. století se adventem
začínal nový liturgický rok.
Advent zahrnuje 4 neděle církevního roku a končí 24. prosince, dnem
narození Páně. Adventní doba byla dobou postní, dobou střídmosti,
provázena mnohými zákazy.
Svatý Martin (11. listopadu)
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů.
Nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště.
Svatý Ondřej (4. prosince)
Ondřej byl původně galilejský rybář. Kristus si jej podle evangelií zvolil za
jednoho ze svých apoštolů. V lidové tradici je sv. Ondřej považován za
ochránce nevěst.
Svatá Barbora (4. prosince)
Barbora z Nikomédie, panna a mučednice, patří ke
čtrnácti svatým pomocníkům, zvlášť v těžkých
chvílích. Barbora je zobrazována jako dívka ve věži se
třemi okny.
Svatý Mikuláš (6. prosince)
Svatý Mikuláš z Myry byl za svého života lidmi velice
oblíbený. Proslul štědrostí. Tradice spojené
s Mikulášem jsou velice pestré. Součástí většiny
z nich je rozdávání dárků.
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Svatá Lucie (13. prosince)
Svatá Lucie je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech. Pocházela
z dobře situované rodiny, ale rozdala svůj majetek chudým. Byla udána jako
křesťanka a podstoupila mučednickou smrt.
Adam a Eva – Štědrý den (24. prosince)
S ranním rozbřeskem se v rodinách zavěšuje jmelí
nad vánoční stůl a připravuje se vánoční tabule.
Naši předkové tomuto dni připisovali zvláštní moc,
a proto se u nás udržuje řada zvyků a úkonů.
Štědrý večer je znám od 14. století a je spojen
s obdarováním.

Tomáš Sáňka, kronikář obce

Zajímavosti z Opavského týdenníku
14. 9. 1889, roč. 20, č. 72: Učitelská Jednota hrabyňsko-opavská rozhodla,
že příští schůze bude v Nových Sedlicích, a to 19. září 1889 v 10 hod. Program:
1. Praktický výstup, provede pan učitel Rudolf Jaroš; 2. Formalie; 3. Rokování
o jednacím řádu; 4. Přednáška Čtvrthodinka před vyučováním; 5. Volné
návrhy.
23. 3. 1889, roč. 20, č. 24: Nový hřbitov v Komárově. V pondělí 11. března se
konala porada přifařených obcí farnosti komárovské ohledně stavby nového
hřbitova. Porada se konala u pana Sontáka, starosty. Při poradě zasedli čtyři
delegáti ze Suchých Lazců, čtyři z Nových Sedlic a dva ze Dvořiska. Ještě zde
bylo několik komárovských a jeden z Hadrunku. Padly dva návrhy. Přifařené
obce navrhovaly, aby hřbitov byl zřízen mezi Hadrunkem a Komárovem vedle
říšské silnice. Komárovští pak, aby byl zřízen za hrobníkovou zahradou.
Důvodem pro novou stavbu byly zdravotní předpisy, podle kterých neměli být
nebožtíci převáženi přes celou vesnicí.
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1. 11. 1889, roč. 20, č. 86: Ve článku „Karmáš“ se uvádí, že ve Slezsku není
posvícení, pouze karmáše. Tvrzení není zcela pravdivé. V četných osadách
podél Opavice v Komárově, Suchých Lazcích, Štítině či Chabičově proběhlo
posvícení na sv. Prokopa, sv. Křtitele, vždy toho dne, který připadá na svátek
patrona místního kostela (sv. Prokop, Božského srdce Páně).
19. 10. 1900, roč. XX, č. XX: Kdy se slaví karmáš? Dříve, když se v jednotlivých
obcích postavily filiální kostely a kaple z důvodu velké vzdálenosti farního
kostela, tak po ukončené stavbě byly kaple či kostel vysvěceny. Událost
svěcení se roznesla po okolí a k obřadu se scházeli lidé, a hlavně známí
a přátelé. Každý ve vsi očekával hosty a zároveň je chtěl dobře počastovat.
Jakmile se ráno v neděli rozezvučely zvony, scházeli se lidé do kostela na
bohoslužby, které trvaly dlouho přes poledne. Každý náramně vyhladověl,
a tak se přátelé a rodiny scházeli u místních, kteří je vítali s radostí. Při
odchodu dostávali i výslužku. Dojmy z takové oslavy byly silné, proto se
slavnosti udržely a na výroční den se návštěvy opakovaly. Tak to šlo z roku na
rok a ustálil se název karmáš. Oslavy vysvěcení každoročně pokračovaly až do
panování císaře Josefa II., který nařídil karmáš podrobit zákonu. Nejen,
že zakázal některé poutě, ale nařídil, kolik se smí v kostele za rok spotřebovat
oleje a svíček. Dále přikázal, že karmáš se musí v celé říši konat ve stejný den.
Do té doby se ‒ protože byly kostely v různých obcích svěceny v různé dny ‒
karmáše konaly v každé obci v jinou dobu. Josef II. ale nařídil tzv. císařský
karmáš. Ve vsích se však slavilo stejně; krom toho se slavil i císařský karmáš.
Takže se vlastně slavilo dvakrát.
6. 11. 1889, roč. 20, č. 87: Z Pustějova. Dne 1. listopadu se uskutečnilo
v kostele sv. Máří Magdalény vyzdvižení a svěcení kříže na věž chrámu Páně.
Když byl kříž vysvěcen, byl políry p. Gřeškem z Nových Sedlic a p. Sedláčkem
ze Suchých Lazců s pomocí dělníků za zvuku hudby vytažen na špici věže. Po
vyzdvižení pak oba políři s poháry vína pronesli přípitek Svatému otci, papeži
Lvovi XIII., císaři pánu Františku Josefovi a panu patronovi, hraběti
Flanderskému.
15. 10. 1890, roč. 21, č. 81: V neděli 12. října vypukl večer oheň v Suchých
Lazcích na Strážnici a shořela stodola pana Pavelka. S velkým nasazením se
podařilo vedlejší stavení dva metry od ohně zachránit. Místní hasiči hasili a na
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pomoc se dostavilo množství lidu z okolí. A to z Podvihova, Nových Sedlic,
Přerovce a z Komárovských Chaloupek. Pouze se nikdo nedostavil
z Komárova, neměli totiž žádné hasičské náčiní, žebříky ani ohňové háky.
10. 1. 1891, roč. 22, č. 3: Ochotníci z Mokrých Lazců uspořádali v neděli 11.
ledna 1891 besedu v Nových Sedlicích v hostinci pana Kinnerta. Program:
Vzorný vlastenec (fraška) a Láska a dluhy (veselohra). Po divadle proběhla
taneční zábava. Čistý výnos byl věnován na zakoupení stříkačky pro Nové
Sedlice. Ceny: k sezení = 30 K, na stání = 20 K.
24. 10. 1891, roč. 22, č. 83: Dne 20. října byla uskutečněna sbírka věnovaná
Matici opavské, a to při taneční zábavě u příležitosti karmášových hodů
v hostinci u p. Kinnerta. Vybíral p. Josef Žídek a částku 2 Zl 70 kr pak Matici
opavské odvedl.
16. 1. 1892, roč. 23, č. 5: V reakci na minulé číslo napsali voliči z obce do
týdeníku. Ve starším čísle projevili starost, kdo bude zvolen starostou obce.
V tomto vydání uvedli, že znají Josefa Havlíčka jako muže pro úřad
způsobilého a dali by mu hlasy, kdyby se nebáli, aby se jako minulý starosta
Josef Bala místo obecní správy neučil hrát na varhany. Když to předem
nezaručí, nedají mu hlas.
20. 1. 1892, roč. 23, č. 6: Voliči z Nových Sedlic uveřejnili rozhořčení,
že s velkým politováním v minulém čísle četli, že se někdo opovážil jménem
občanů slibovat mandát starosty Josefu Havlíčkovi s tou podmínkou, že se
nebude učit hrát na varhany. Voliči a občané totiž v této dovednosti ‒ mimo
jiné ‒ viděli naopak způsobilost starosty. Bylo známo, že v obci má jeden
občan varhany a rád by je lacině prodal a že je v obci varhaník, který by
příštího starostu na nástroj naučil hrát.

Zdroj: Opavský týdenník. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/svkos/
periodical/uuid:0b5ecf50-7d88-11dd-b39f-0013d398622b.

Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Jaké daně se platily
Berně. Vlastní daň se připomíná rokem 1235. Když se Opavsko stalo
knížectvím, vybírala daně opavská knížata. Poněvadž i biskupové olomoučtí
byli knížaty, tak se rovněž vybíraly berně i z církevních statků.
Bičové. Platilo se pastýřům mimo vlastního platu.
Cestné. Daň, která se platila za užívání cest vedoucích královským nebo
knížecím lesem.
Čechelné. Daň z košile. Takovou daň platil svému pánovi ženich nebo
nevěsta, když vstupovali do svazku manželského.
Čistotné. Před šesti sty léty platil obžalovaný daň tak zvané očisty před
soudem (ocúditi).
Čižebné. Vrchnost platila najatému poddanému čižbu za chytání ptáků.
Daň živá. Poplatek za živou drůbež, která byla odváděna vrchnosti.
Desátek (tacmo, derem). Byl to jeden díl z deseti. Desátek byl veliký (z obilí)
a drobný z jiné úrody. Desátky byly dva, vrchnostenský a biskupský.
Dýmové, podýmné. Platilo se z dýmníků ‒ tak naši předkové říkali komínům.
Dýmové se vybíralo z každého komína, a to buď v [tady chybí slovo], nebo
v naturáliích (slepice, vejce aj.).
Hnojové. Platilo se pacholkům.
Hostinné. Poplatek, který platili hosté, tj. cizí kupci, za povolení prodávat
zboží ve vsi.
Hrabné. Plat za dovolení v lese hrabat listí nebo mech.
Hrnečné. Vybíralo se od hrnčířů, kteří do vesnic přiváželi hrnce.
Chlebové. Dávalo se mlatcům, 4 achtle na měsíc (konec 17. století).
Jemné. Vybíral rychtář za zavření provinilce.
Kosné. Platilo se sekáčům (kosníkům) za sečení.
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Kráva železná. Byl poplatek, který se platil faráři, poplatek na věčné časy.
Zajímavý je výklad „železná kráva“. Železnou krávu nelze ukrást nebo ji upálit,
proto na věčné časy.
Kravné. Platil ten poddaný, kterému bylo povoleno pást krávu na cizích
gruntech.
Krčemné. Dnes nájemné, platilo se majiteli krčmy. Ten, kdo si vymohl u
vrchnosti, že si pro svou potřebu mohl vařit pivo, platil rovněž tento poplatek.
Uvádím dochovaný recept na vaření domácího piva. Cituji:
Vezmu 15 lt vody, 30 dkg jemného sladu, rozemletého. V případě, že nejni
sladu, pak 1 kg cukrové řepy, která se rozstrouhá a vloží se do plátěného
pytlíku a vaří se 1 hodinu jako slad a pak se vyjme a přidá
4 dkg chmele
10 dkg cukru
4 dkg cukru páleného v nádobě a třičtvrtě hodiny vaří. Znovu nechá
prochladnout, až jest to vlažné, načež se vše přes plátno, papír, nebo čistou
vatu přecedí a přidají se 2 dkg kvasnic a nechá se 24 hodin kvasit v teple. Po
kvašení se pěna sebere a nejlépe rourou kaučukovou se stáčí do soudku, neb
láhví a nechá se ve studené pivnici (sklepě) 12 dní ležet.
Krevné. Platil ten, kdo někomu ublížil.
Landemium neb auffank. Byl poplatek
vrchnosti, když vlastník statku se souhlasem
vrchnosti prodal statek. Listina z roku 1705
uvádí při prodeji mlýna na Palhanci:
Kdyby pak a vůli a vědomosti vrchnosti mlýn
k prodeji přišel, aneb jiným hospodářem
osadzeny bejti měl, tehda auffank našemu
konventu (klárskému) podle pořádku
zemského po deseti ze sta spravován býti
má.
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Lovné neb lovčí. Ve středověku byli
vrchností v knížecích lesích ustanoveni
zvláštní dozorci-lovci, kterým se
z okolních vesnic přilehlých k lesu
platilo lovné. Byl to naturální poplatek
ve vejcích, slepicích či v podobě
krmiva pro lovecké psy a ovsa. Na
Opavsku lovné platili roku 1436
vesnice Hlavnice a Třeboň.
Mostné. Platilo se za opravy mostů.
Načané. Platilo se z každého sudu
načatého vína.
Nářez. Daň knížeti z dobytka, když byl
kníže na cestách.
Nárožné. Poplatek z rohatého dobytka.
Nedoperné. Trest za těžké poranění. Autentický text zněl: „Když někoho zbil,
ale nedobil.“
Nivné. Pachtovné z pole.
Nocleh. Poddaný měl povinnost bezplatně ubytovat a dát večeři knížecímu
úředníkovi.
Odklad hlavy. Když někdo někoho zabil, mohl se z trestu vykoupit, pokud
s tím příbuzný zabitého souhlasil. Vykoupení obnášelo za panskou osobu 500
hřiven stříbra, 500 liber vosku (pro kostel), 500 mší svatých a 50 postavů
(svinutých kusů) plátna (pro chudé). Za rytířskou osobu vše po padesáti.
Za sedláka 5 hřivnami vosku a 1 postavem plátna.
Ořechovné. Poplatek za sběr ořechů, dubinek, bukvic.
Pečetné. Platili soukeníci za pečetění sukna cechovním znakem.
Plecovné. Naturální poplatek na svátek sv. Jiří a sv. Václava. Jednalo se o čtvrt
kýty masa vrchnosti. Kdo se chtěl naturálnímu poplatku vyhnout, musel
zaplatit 12 grošů.
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Pňové. Za vyrubání pařezu. Platilo se hajnému.
Pocta – počastné. Byl to dar vrchnosti o velkých svátcích na Velikonoce
a Vánoce. Doposud se u nás říká počastovat.
Popasné. Platilo se za dovolení pást na loukách.
Posudné – pobečovní. Byl poplatek z každé vyčepované bečky piva.
Povaječné a povepřovné. Poplatek v penězích, když poddaný nechtěl dávat
naturálie, případně nechtěl krmit vrchnosti vepře.
Příjemné. Platil poddaný, když byl přijat do vesnice.
Ranné. Platil ten, který někoho zranil.
Řadovní. Platili trhovci ze stánků.
Schodné. Daň poddaného, který si vyprosil přejít do
jiného panství.
Skopné. Byl desátek z kopy obilí.
Syrné. Plat dávaný místo sýru.
Tržné. Poplatek od trhovců.
Vánočné. Vánoční dar od poddaných vrchnosti.
Výmazné. Daň za výmaz dluhu.

Tomáš Sáňka, kronikář

Zdroj: Opavský týdenník, roč. 19, č. 36, 7. září 1878, s. 1‒2; Opavský týdenník,
roč. 19, č. 37, 14. 9. 1878, s. 1.
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KNIHOVNA
Provozní doba: čtvrtek 15.00–18.00 hod.
K dispozici: internet, počítače, tiskárna, antikvariát
Odebíraná periodika: Dějiny a současnost
Ačkoliv byla knihovna tento rok spíše zavřená než otevřená, přesto jsme pro
Vás připravili nějaké novinky. Jednou z nich je časopis dTest, jehož čísla si
počínaje listopadovým vydáním můžete v knihovně vypůjčit. Časopis je veden
nezávislou neziskovou organizací; nečekejte tedy žádné reklamy, ale výsledky
odborných a nezávislých testů a rady a tipy spotřebitelům, ať už při nákupu
elektroniky, potravin či kosmetiky, nebo při reklamacích, uzavírání smluv
apod. Kromě časopisu samotného organizace spravuje elektronickou
databázi, kde najdete veškeré archivní články. Přístup do databáze Vám bude
na počítačích umístěných v knihovně rovněž umožněn.
Z knižních novinek stojí za zmínění například první díl románové trilogie Šikmý
kostel od Karin Lednické, v němž autorka sleduje osudy staré Karviné, a to od
důlního neštěstí v roce 1894 až po rok 1921. Mezi dalšími je to třeba
povídková kniha Hranice lesa od Vratislava Kadlece, vítěz Magnesia Litera
2020 v kategorii Objev roku, představující postavy na hranici mezi realitou
a tím, co je za ní, nebo Možnosti milostného románu Jana Němce, který se
v knize věnuje milostným vztahům a soužití dvou lidí v perspektivě dnešní
doby.
Tip na knihu
• Návštěva malé smrti ‒ Kitty Crowther
Kraťoučký a dojemný příběh o smrti určený těm nejmenším čtenářům. Krásně
ilustrovaná kniha podává příběh malé smrti, kterou nemá nikdo rád,
a holčičky Evelíny, kterou jednou navštíví. Těžké téma odcházení
a smrtelnosti člověka autorka zpracovala citlivě a s ohledem na malé čtenáře,
ovšem může být i návodem pro dospělé, kteří sami neví, jak o tématu konce
života s dětmi hovořit.
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Zajímavý odkaz
• cestina20.cz
Neobyčejný slovník češtiny. Proč neobyčejný? Je tvořen právě Vámi, uživateli
češtiny. Tak, jako pro angličtinu existuje Urban dictionary, tak pro češtinu to
je slovník Čeština 2.0 a jeho „slova z ulice“, která do něj může vložit kdokoliv.
Víte, co jsou to čvančary, zabrušovat, zexit či výkalné? Pokud ne, navštivte
tyto stránky. Pokud ano, možná budete vhodnými kandidáty k doplnění
slovníku a rozšíření hesel o další nová slova, nářeční či slangové výrazy,
které v naší mateřštině vznikají dnes a denně.
Tereza Klemensová, knihovnice

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V MŠ NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Také letos jsme se vydali na dobrodružnou cestu s názvem „Žijeme
s přírodou“.
Vedli jsme děti k pohybovým aktivitám, k propojení s psychikou, k rozvoji
sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky, k celkovému rozvoji dítěte.
Děti jsou otevřené každému nápadu, legraci, akci. Na dětech je úžasné, že na
nich poznáte, zda je daná věc baví, nebo ne. Opravdu moc nás baví pohyb –
sportování na zahradě, hřišti, zdolávání překážek, pouštění draků, péče
o zahrádku, květiny, ale i pozorovat zvířata, ptáky, hmyz, obdivovat přírodu.
•
•
•
•
•
•

Návštěva ranče.
Výstava ovoce, zeleniny – ochutnávání,
tvoření.
Kuchařské pokusy ‒ brambory na loupačku.
Výstava plodů lesa – výprava do lesa.
Draci na hřišti.
Učíme se Judo (kroužek).
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Nejmenší kamarádi se učili zvládat praktické dovednosti – základní hygienické
návyky, oblékání, stolování, hru, manipulaci s hračkou, bezpečnost, úklid,
orientaci v základních sociálních situacích.
Starší kamarádi se pomalu postupně připravovali na nástup do ZŠ.
Povzbuzovali jsme je k přemýšlení, tvoření, experimentování, počítání,
doplňování, procvičení a uvolnění ruky, rozvoji fantazie. Pracovní listy, které
pomáhaly předškolákům vstoupit do světa čísel, porovnávat, odhadovat,
tvořit skupiny, poznávat tvary apod. Úkoly, které měly zábavný charakter
a zároveň děti něco naučily. Komplexní zábavnou formou jsme je postupně
připravovali na vstup do školy.
•
•
•
•
•

Odemykám 1. třídu.
Školákem nanečisto.
Tvořivé odpoledne s rodiči.
Společné setkání dětí MŠ, dětí 1. třídy ZŠ a seniorů.
Kroužek AJ.
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Zpívání máme všichni moc rádi a měli jsme velkou radost z účasti a úspěchu
naší žačky Emičky Steuerové v soutěži Eurotopia v kostele svatého Václava
v Opavě.

Čekání na Vánoce bylo časem, kdy jsme se snažili s dětmi poznávat hlubší
smysl vánočního příběhu. Básně, písně, koledy nás provedly adventem do
Vánoc.
•
•
•
•
•

Adventní tvoření.
Mikulášská nadílka.
Zdobení stromečku.
Nadílka pod stromečkem.
Vánoční zpívání pro rodiče
a veřejnost (ve spolupráci s OÚ
NS a mužským sborem).
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Učili jsme děti hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii,
dramatické výchově, ale hlavně životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich
svět a problémy. Básničky, které rozvíjejí přirozenou komunikaci dětí,
vzájemné dorozumívání a mají pozitivní vliv na rozvoj dovedností, myšlení
a představivosti.

•
•
•
•
•
•

Bylo, nebylo – Dům umění.
Výprava do lesa ‒ divadlo Letadlo.
O neposlušné myšce.
Poutníci po hvězdách – cirkusové divadlo.
Interaktivní divadlo v angličtině.
Zimní pohádka z lesa.

Vycházíme z přirozeného dětského světa – rodiče, kamarádi, svět kolem nás,
vztahy mezi lidmi. Rok plný přátelství, napětí, poselství a hodnoty spolupráce
dětí a dospělých.
•
•
•
•
•

Dýňování.
Vítání svatého Martina.
Odpoledne plné her.
Maškarní ples s klaunem Hugem.
Rozloučení s předškoláky.
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Každý z 12 měsíců roku má své kouzlo. Pozorovali jsme změny v krajině kolem
sebe, komentovali proměny počasí, přírodní úkazy a zákonitosti. Část dětí MŠ
vycestovala vlakem společně s dětmi ZŠ a MŠ Komárov na týdenní školu
v přírodě s environmentálním programem. Naším cílem bylo pobytové
středisko Lipka v Chaloupkách na Vysočině (23.– 28. února 2020).

Celý program byl postaven na tvůrčích a sportovních aktivitách, které
probíhaly převážně venku za každého počasí. Každý den probíhal 6hodinový
program pod vedením lektorů ekocentra Lipka společně s učiteli ZŠ a MŠ. Děti
odhalovaly zákonitosti fungování přírody, a především vztahy lidí a přírody.
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Setkaly se s domácími zvířaty na malé i velké farmě, vyzkoušely si i krmení.
Další zvířata jsme pozorovali v ZOO Jihlava. Zapojili všechny smysly, upekli si
sušenky v kachlové peci, chodili na pěší výlety do lesa, obdivovali krásnou
zasněženou zimní přírodu.
Pro výuku jsme využili také badatelnu, rukodělnou učebnu, odborné pracovny
plné zajímavých pomůcek a také areál přírodní zahrady uprostřed lesa.
Naši cestu přerušila doba nezvyklého klidu, pocit nejistoty, obavy o zdraví své
i blízkých, strach z komplikací. Objevila se nová nemoc – covid-19. MŠ se od
17. 3. do 25. 5. 2020 uzavřela.
Život se po více než 2 měsících pomalými krůčky vracel do „normálu“. Setkali
jsme se ne všichni a snažili se pokračovat, v čem jsme začali. Nejvíce se děti
těšily ven na zahradu. Je dobře, že příroda navzdory nouzovému stavu
fungovala normálně a my ji mohli opět obdivovat – záhony s květinami,
bylinkami, pozorovat potůček, rybníček, hmyz, ptáky… Vnímat přírodu všemi
smysly.

Už jsme se těšili na léto, které jsme přivítali společně s rodiči na hřišti.
Hlavním programem bylo rozloučení s našimi předškoláky: „Hop a skok, hop
a skok, prožili jsme další rok. Po prázdninách do školy, to už začnou úkoly,“
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znělo z úst našich budoucích prvňáčků, kteří ukázali, že jsou šikovní a do školy
se moc těší. Bavili jsme se společně s divadlem Beruškou, soutěžili, opékali
párky, tančili na diskotéce. Bylo to moc krásné odpoledne, které připravili
rodiče předškoláčků – děkujeme.
Prožili jsme další rok a už se těšíme na ten, který nás čeká.

Za MŠ Nové Sedlice, Jana Popková

ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Vážení spoluobčané, včelaři a také příznivci včelaření a přírody,
asi by nás před rokem nikoho nenapadlo, že místo přemýšlení, zda budou
Vánoce na sněhu, nebo na blátě nebo zda je strávíme doma, nebo někde na
horách, či někde v teple, budeme přemýšlet, jestli budou s covidem-19, nebo
bez něj. Všem se nám změnil život. Samozřejmostí bylo jít do kina či do
divadla nebo do hospůdky na pivko, sejít se s kamarády. Také včelaři by se
rádi již setkali a sdělili si nové poznatky z uplynulé včelařské sezóny.
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Předzvěstí této nešťastné doby byl pro včelaře snad již podzim 2019, kdy
většina včelařů přišla do jara 2020 o většinu, nebo dokonce o všechny své
včelky. V naší organizaci i za takovéto situace žádný včelař nerezignoval na
danou krizovou situaci a všichni šli do toho znovu a pořídili si nové včelky.
Tímto chci poděkovat včelařům, kteří na tom nebyli rovněž se včeličkami
nejlíp, ale přesto pomohli těm, co na tom byli nejhůře, a poskytli nové
oddělky pro obnovu chovu.
Neprožíváme lehké období. O to více je třeba se radovat z maličkostí. Nám
včelařům v práci kolem včeliček covid-19 nebrání, tak jako třeba také vám při
pečení vánočního cukroví, medových perníčků, přípravě vaječných likérů
a následně zdobení stromečků.
Dovolte mi, abych za všechny včelaře popřál, abychom se všichni znovu mohli
zase potkávat v lepších časech, a zároveň popřál hodně a hodně zdravíčka
a štěstíčka v novém roce 2021.
Vaši včelaři (Zdeněk Onderka)

30

Včelař
Bittner
Jaroslav
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Stanislav
Holeš
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ZVERŠOVANÝ ŠKOLNÍ ŘÁD Z ROKU 1890
Čtenář, ať si udělá úsudek o školní výchově dětí v tehdejší době sám.
Poslyš žáku, každý den
ve škole buď přítomen

Přivykať si každý hleď.
Na svém místě pěkně seď.
Nikdy před vyučováním
nebav se povykováním.
Na žaloby, oznámení
při vyučování času není.

Nemůžeš-li však přijíti,
včas se musíš omluviti.
Po rodičích neb příteli
vzkaž to panu učiteli;
co se s žákem doma děje,
on si vědět vždycky přeje.
Když zas školu nastupuješ
omluvu ať opakuješ.
Hodní žáci, hodné žačky,
nenoste do školy hračky.
Jenom co je nařízeno
v mošně budiž uloženo.

Při modlitbě slušně stůj, na kříž
zvedni pohled svůj,
neboť když se modlíváme,
s Pánem Bohem rozmlouváme,
proto vždycky myslit budeš
na slova když vyslovuješ.
Dokud nejste vyvoláni,
varujte se povídání.
Když pak pan učitel učí,
žádný žák ať nezahlučí;
každý nechať pozor dává,
o čem že se pojednává.
Nezvykejte napovídat,
nebo při učení jídat.

Chceš-li zdráv a vesel býti,
důkladně se musíš mýti.
Také žáčkům pěkně sluší,
hladké vlásky, čisté uši.
Šaty třeba zalátané,
mějte čistě spořádané.
Tímto řiď se vždy pořádkem;
čtvrt hodiny před počátkem
přicházej do školy,
ale dříve nikoli.

Hlásíš-li se odpovědět,
ruku zvedna zůstaň sedět;
uslyší-li jméno svoje.
Jsi-li k stolu volaný,
neb nazpět poslaný,
ukloň pěkně obličej,
což je hezký obyčej.

Školou tiše zvolna choď,
rozpustilost všechnu kroť,
způsobů tu slušných dbej,
v chodbách hluku nedělej.
Jak do třídy vkročíš, dítě,
po křesťansku pozdrav hbitě.
Čeho potřebí nemáš,
do přihrádky tiše dáš.

Když se předmět z jiným střídá,
tichoučku je celá třída,
bez hluku vše uschovává,
jinou věc když vydělává.
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Kromě hodin tělocviku,
nečiň na nářadí cviků,
mohl bys se poraniti,
nebo provždy zmrzačiti.

Nikomu ze spolužáků
neubližuj nikdy žáku!
S každým vždy se dobře snášej
chyby jeho nevynášej.
Křivdu-li ti někdo dělá
odpouštěj mu raději zcela.
Útisk tobě způsobený
vyšetří tvůj představený.

Nezbytnou je dítkám ctnost
poslušnost a uctivost;
zvláště k učitelům svým
zdvořilým buď uctivým.

Než-li ze školy jdeš domů,
bedlivě přihlížej k tomu;
Věci své si tiše slož,
na své místo si je vlož.
Potom podle pořadu
stav se tiše do řadu;
slušný úklon udělej,
po cestě nedováděj.

Lži se vyhni jako hadu
neboť kdo má tuto vadu
nemůže se hodným zváti;
každý se ho bude báti
Jak kdo cizí vejde sem,
povstaň každý v místě svém,
dříve nikdo nesedá,
dokud pokyn se nedá.

Vypůjčíš-li knihu sobě,
vrať ji čistou v brzké době
kdybys ji měl zkazit, ztratit,
nezbytně ji musíš platit.

Chceš-li s třídy odejíti,
musíš za to poprositi,
přivykej však dívko, synku,
odcházet jen v odpočinku.

Máš-li školu opustiti,
hleď to záhy oznámiti,
také změnu svého bytu
nenechávej nikdy skrytu.

Papíry a jiné smetí
neházejte na zem děti.
Pak-li škodu zaviníš,
náhradu ať učiníš.

Chceš-li zjevit dobrý mrav;
zdvořile každého zdrav;
v slušné řeči a chování
poznat dobré vychování.

Čítanky a knihy psací
mějte čisté, všichni žáci,
kdo pořádku navyká
před tím bída utíká.

Památníky, domy, krovy
nepopisuj bláznů slovy.
Neškoď bližním na majetku
ať si třeba beze svědků,
Jdouce polem, nebo sadem
umiňte si „nepokradem“.

Kdokoli věc jakou najde,
k panu učiteli zajde
by se mohlo vyšetřiti
komu se má navrátiti.
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Važ si zpěvných ptáčátek
netrap nikdy zvířátek
a přihlížej také k tomu
„Neubližuj nikdy stromu“.

Klekání když odzvonili
slušno, by jste doma byli.
Karet, cigaret, tabáku
přísně varuj se školáku;
nepij nikdy lihoviny,
jsou to pravé otraviny.

Při hře můžeš býti čilým,
ale nikdy rozpustilým.
Za vůz nikdy nesedávej,
zábavy tam nehledávej.
Kudy lidé chodívají,
ať se dítky neklouzají.

Chceš-li zachovat své mravy,
k tanci nechoď do zábavy.
Zvykej záhy žíti v kázni
cvič se stále v Boží bázni
budeš šťasten v každé době,
Bohu, vlasti ku ozdobě

Slušně bav se, zpívej, hrej
kamením však neházej;
v zimě koulí sněhových
ať nevidět v rukou tvých.

Zdroj: Zveršovaná škola Julia Stantejského1.
Tomáš Sáňka, kronikář

POZDRAV Z KOSTELA
Vánoce v kulisách pandemie…
Milí čtenáři!
Letošní advent a také vánoční svátky budou jiné. Je jisté, že se odehrají
v kulisách pandemie. Čeká nás období, které bude podobně jako poslední
Velikonoce ještě více rodinné, než tomu bylo dříve. Oprávněně může
vzniknout obava, že budeme nervóznější, vysílenější a uzavřenější.
Koronavirové časy totiž u každého zvýrazní, co mu chybí nebo čeho už má
nad hlavu. Měli bychom s tím počítat a snažit se být k sobě, zvlášť v rodině,
ohleduplní.
1

Nadučitel z Doubravice.
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V praxi to může vypadat třeba tak, že navzdory všemu si na první místo
postavíme své nejbližší – a jako největší ctnost a dobrý skutek si vytyčíme
trpělivost! A navíc budeme hledat, co můžeme udělat pro druhé, aniž bychom
museli vyjít z domovních dveří.
Nejdůležitějším okamžikem života člověka je totiž přítomnost ‒ „teď, v tuto
chvíli!“ Je to velmi krátký časový úsek, který ovlivňuje to, co bude,
a „archivuje“ to, co bylo. Mladý člověk touží po zážitcích, chce si hodně užít,
protože jeho „archiv“ je skoro prázdný. Ti starší naopak příliš po ničem
novém netouží, protože jejich „archiv“ je naplněný a oni mají z čeho žít. Mladí
jsou plni očekávání a chtějí změny. Jsou stále otevření a připravení na to, co
přijde. Starší po žádných změnách netouží, mají už své vyjeté koleje, ve
kterých cítí jistotu. Jeden chce to a druhý zase ono. Děti mají pocit nudy
a jednotvárnosti, když musí zůstat doma. Rodiče mají naopak pocit jistoty
a klidu, když mohou být doma. A tak vzniká věčný generační problém.
Jediným východiskem zůstává, že moudřejší ustoupí, tedy když starší pochopí,
že oni už vše mají za sebou, že byli také takoví a teď to podobně prožívají
jejich potomci. Nečekejme, že mladí pochopí ty starší. Není to asi možné. Spíš
se podivujme tomu, že starší nechápou ty mladší.
Přátelé! V letošním roce jsme si obzvlášť
uvědomili hodnotu života. Každý život je velkým
Božím darem! A je plně v naší moci, co s ním
uděláme. A možná, že právě ten letošní advent,
Vánoce a vstup do nového roku mohou někomu
z nás naznačit, jakým směrem se má vydat, aby
tento dar nezůstal prázdný, aby se neproměnil
v evangelijní zakopanou hřivnu!
Končící se advent je dobou velkého očekávání,
je plný naděje. Kéž bychom nikoho
nezarmoutili. Vždyť nejen my očekáváme od
druhých, ale i ti druzí mají plné právo stejně tak
očekávat od nás. Co? Především to, že je
budeme mít rádi a nezklameme je.
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Dovolte mi také, milí čtenáři, abych poděkoval všem, kteří se v tomto roce
jakýmkoliv způsobem starali o dění v našem kostele. Děkuji všem dárcům za
každý příspěvek. Děkuji za veškeré práce v kostele a kolem něj. Děkuji všem,
kteří se zvlášť v letošním roce neohroženě starali o důstojný průběh
bohoslužeb. Děkuji za opravy, úklid, výzdobu, hudbu, zpěv, práci v sakristii
a za všechny další formy pomoci, spolupráce, podpory a aktivity spojené
s životem našeho kostela a naší starobylé komárovské farnosti! Pamatujme,
že tento Boží stánek byl po staletí s Vámi a s Vašimi předky, v dobrém i ve
zlém! V obdobích, kdy se lidem dařilo, ale také v dobách náročných a těžkých!
Je zde s Vámi a pro Vás i teď!

Doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi nikdo
z nás momentálně neví, jaká opatření budou platit. Všechny informace
získáte v pravý čas na kostelních vývěskách nebo na internetových stránkách
komárovské farnosti: www.farnost-opava-komarov.jex.cz.
Přátelé! Někde jsem četl takové přání: Všichni, kdo smutní – NESMUTNIT!
Všichni, kdo marodí – DOMARODIT! Kdo něco ztratil – NAJÍT! Kdo má
problémy – ZBAVIT SE JICH! Všichni, kdo se usmívají – POKRAČOVAT! Všichni,
kdo jsou šťastní – VYDRŽET! Ať se tato slova stanou přáním i pro Vás v tom
krásném čase adventu, při slavení Vánoc a ať se stanou i jakousi formou
požehnání do nového roku, který, jak snad všichni doufáme, bude mnohem
lepší!
Váš farář, P. Adam Małek
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KLUB ŽEN

Činnost našeho klubu v letošním roce omezila koronavirová situace. Několik
akcí se nám přesto podařilo uskutečnit.
Smažení vajec proběhlo jako vždy na obecním hřišti v měsíci květnu. Chutnou
smaženici připravujeme na ohni v obrovském kastrolu, aby mohl ochutnat
každý, kdo přijde. K tomu máme i různé domácí pochoutky. Jde nám ale
hlavně o to, abychom se všichni dobře pobavili.
Další každoroční akcí je loučení s prázdninami, vždy na konci srpna. Pro děti
i rodiče jsme letos připravili zajímavý pochod lesem ze Lhoty do Nových
Sedlic. Cestou je čekalo mnoho překvapení i různých úkolů. Konec pochodu
byl na hřišti. Vrcholem akce bylo hledání pokladu. Následovala odměna
účastníkům a skvělé pohoštění. Na akci se podílel rovněž obecní úřad, SDH
a Šmajdalové.
Každým rokem se těšíme na společné pečení koláčů a frgalošů. Letos jsme
neměly možnost péct na posvícení ani dožínky, protože se nemohly konat.
Tak jsme se rozhodly, že si společné pečení cvičně zopakujeme v menším
rozsahu, abychom to nezapomněly.
V měsíci říjnu se několik našich členek vydalo na výlet do Krkonoš. Užívaly si
čerstvý horský vzduch a podnikaly túry po okolí. Některé členky zase jely na
relaxační pobyt do Luhačovic. Přijely spokojené a odpočinuté.
V loňském roce jsme poprvé vyzdobili prostranství před kapličkou adventním
věncem. Chceme, aby se z toho stala tradice, proto jsme i letos toto
prostranství vyzdobili. První adventní neděli proběhlo rozsvícení 1. svíce,
bohužel bez veřejnosti. Věříme ale, že příští rok se zase u kapličky všichni
sejdeme a společně oslavíme začátek adventu. Přejeme všem hezké Vánoce,
pohodové svátky a hodně zdraví. Děkujeme obecnímu úřadu, SDH
i Šmajdalům za výbornou spolupráci.

Marcela Stonišová
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Žabky v Krkonoších

Žabky v Luhačovicích
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Tvorba adventního věnce
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ŠMAJDALOVÉ V ROCE 2020
V letošním roce jsme navázali na naše osvědčené a úspěšné akce z předešlých
let, obohacené o nové. Také jsme se samozřejmě drželi „našich“ úterků, kdy
jsme vyráželi pěšky nebo na kole, někdy v kombinaci s vlakem, do blízkého či
vzdálenějšího okolí za poznáním či vylepšením tělesné kondice a s cílem
utužit náš kolektiv.
Hned 1. ledna jsme se zúčastnili tradičního novoročního pochodu do Zátiší,
který již několik desítek let organizují turisté při VŠB Ostrava. Poté v březnu
následovala oslava Mezinárodního dne žen v sále MŠ, kde jsme se bavili
pestrým programem a našim ženám jsme vyjádřili úctu kytičkou
a občerstvením. Jenže již před touto akcí jsme váhali nad jejím uskutečněním,
neboť 1. vlna koronaviru se začala nebezpečně rozvíjet. I náš další program
v průběhu roku byl značně ovlivněn obavami z pandemie.
Přesto přes léto, kdy došlo k částečnému rozvolnění, jsme nepolevili v naší
činnosti. Na počátku prázdnin jsme již podvanácté vyrazili s naší osvědčenou
cestovkou autobusem a koly, tentokrát k maďarskému Balatonu. Bylo tam
krásně. U nás doma jsme si mimo jiné na kole zajeli třeba na koupaliště do
Píště nebo Bolatic. Ke konci prázdnin jsme také jako v minulých letech
nezapomněli na pohádkový den pro děti, kdy jsme za krásného počasí
a k plné spokojenosti všech hledali v lese poklady.
Na podzim jsme se pro změnu věnovali horské turistice. Napřed jsme zdolali
Lysou horu. Potom jsme zorganizovali naši největší letošní akci, a to 4denní
zájezd do Čech, do místa bývalého bydliště naší členky. Vrcholem tohoto
pobytu byl náročný výstup na nejvyšší horu naší republiky, Sněžku. Těžší to
bylo také proto, že nám vůbec nepřálo počasí. Pršelo a viditelnost sotva 20 m.
O to radostnější byla naše vítězná euforie, když jsme stanuli na vrcholu a bylo
nám jedno, jestli prší nebo svítí sluníčko. Kromě tohoto výšlapu jsme rádi
poznali hezká podkrkonošská města jako Jilemnice, Vrchlabí, Harrachov aj.
Ve zdolávání horských vrcholů chceme ještě pokračovat. Na řadě je Praděd,
ale zatím odloženo kvůli pandemii.
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Musíme se zmínit ještě o dalších akcích, které proběhly v letošním roce,
ale měly trochu jinou podobu. Hned 6 našich přátel se totiž letos dožilo
významných kulatých narozenin, a to stejné hodnoty. Veselé oslavy proběhly
důstojně plny legrace, scének, zpěvu a hodnotných dárků. Vážíme si svých
kamarádů, kterým jsme jistě udělali radost. Ke konci roku ještě plánujeme
náš Silvestr, který tradičně pořádáme u našich kamarádů v hezké vinárně
U Baly v Suchých Lazcích.
Jak vidno, celý tento rok byl pestrý a bohatý, je co hodnotit. Samozřejmě i my
jsme měli před každou z akcí obavy, abychom si zachovali zdraví. Naštěstí
jsme všichni obstáli bez úhony, což přisuzujeme našemu aktivnímu způsobu
života. I nadále chceme ve stejném stylu pokračovat, protože víme, že veselá
mysl půl zdraví a ve zdravém těle zdravý duch.
Rádi přivítáme další posily v našich řadách!

Srdečně zdraví
Šmajdalové

HOSPODA
Hospoda na hřišti
Loni roku 2019 byla znovuotevřena po rekonstrukci hospůdka v Nových
Sedlicích. Hlavním partnerem je pivovar Hasič z Bruntálu (www.hasicpivo.cz).
V nabídce je celoročně 5 druhů piv, převážně nefiltrovaných
a nepasterovaných. Hospoda zůstává klasickou s nabídkou drobného
občerstvení (pizza, tvarůžky, kolínko, utopenci, hermelíny atd.).
Těšíme se na vás!
Váš hospodský, Pavel Hančil
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RANČ SETKÁNÍ – ROK 2019
Letos nastal ten čas, který jsme mysleli, že nepřijde nebo že je hodně
daleko... Ale právě tyhle chvíle přichází zrovna v době, kdy s nimi moc
nepočítáte. A tak se stalo, že od nás odešla Popelka. Nejdřív to bylo jen na
zimní prázdniny, protože hříbátko roste nějak rychle a v malém zimním
prostoru nebylo dost místa pro pět koní.
Přišlo jaro a koně mohli zase na pastviny a my plánovali převoz Popelky zpět
domů. Tři měsíce jsou však dlouhá doba; říkáme, že je to přesně ten čas,
který kůň potřebuje k adaptaci v novém prostředí... A my jsme viděli,
že Popelka se má v novém prostoru moc dobře. Zapadla jak do rodiny koňské,
tak i lidské, a i když to nebylo moc představitelné, tak zůstala v novém
domově natrvalo. Jsme s „ní“ stále v kontaktu, má se skvěle, užívá koňského
důchodu, lepší bychom jí sami nemohli nabídnout, a i když tady chybí,
tak v srdcích zůstává... Svoje si u nás odsloužila za všechny koně, radosti
rozdala nepřeberné množství a byla a je nejlepším koněm, co jsme kdy měli,
díky za tebe, Popi!
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Zůstali tedy opět čtyři koně, pro které se nám nepodařilo usušit seno z první
seče, která byla sice krásná, bohatá, ale po suchých letech padalo hodně
vody. A v tom se seno usušit nedá, ať děláte, co děláte. Naštěstí byla i nějaká
druhá tráva a spousta dobrých lidí pomohla, a tak koně hlady nejsou :-)
Během roku jsme s koňmi hodně cestovali, na kratší i delší výlety. Zážitky
z cest máme bohaté, koně nám byli vždy dobrými parťáky, i v situacích
náročných, o které letos nebyla nouze. Nás i přesto velmi baví poznávat tímto
způsobem naši zem...
Z hříbátka už je velký kůň, vypadá, že bude největší z našich koní, no uvidíme,
co nám z něho vyroste, zatím se jeví velmi dobře, a tak se těším, jak bude
dělat radost i ostatním.
Když píšu tyhle řádky, venku silný mráz svírá v náruči každý kousek bytí,
který nezůstal skrytý.
Za okny se však probouzí slunce a bude bojovat o vyproštění všeho
z mrazivého sevření. Mnohé z nás takhle ochromil stav, který uchvátil celý
svět. Zůstali jsme sami, v izolaci, v bolestech duše i těla. A vyhlížíme své
slunce.
Tak pojďme zkusit být alespoň slunečním paprskem pro ostatní, kteří to
potřebují. Dívejme se kolem sebe, i do temných míst a prohřejme je milým
úsměvem, laskavým slovem, rozdávejme světlo, i když sami nevíme, kolik
nám ho zbývá, protože je důležité být tady jeden pro druhého…
Děkujeme všem, kteří jste nás letos podporovali jakýmkoli způsobem. Vážíme
si toho, jsme tu pro vás díky vám…
PS: Koníci jsou neustálými producenty kvalitního
hnoje, takže kdo máte zájem, přijďte si kdykoli pro
jakékoli množství. Bohatá úroda zaručena :-D

Za všechny
z ranče Johanka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – SDH
MLADÍ HASIČI
Rok 2020 byl vzhledem k pandemii covidu-19 úplně jiný, než jsme si
představovali a než bychom si přáli. Schůzky mladých hasičů začaly po Novém
roce, v březnu však byly zrušeny. Chvíli jsme pak stihli trénovat v květnu,
ale z důvodu nárůstu nemocných byly všechny soutěže i aktivity zrušeny.
Jedinou naší akcí byl srpnový letní stanový tábor na Slezské Hartě na téma
Rytíři kulatého stolu.

Celkem se ho zúčastnilo 22 dětí, 4 dorostenci a 8 dospělých. Hned po příjezdu
dostaly děti za úkol se rozdělit do družstev a vymyslet název a erb pro svůj
rytířský tým. Spojily se a dohromady vymyslely názvy, ze kterých nám šla
hlava kolem. Do konce tábora jsme nebyli schopni bez nápovědy určit, které
dítě patří do kterého týmu; posuďte sami: Ostří rytíři od kulatého meče, Ostré
meče od kulatých rytířů, Kulatí rytíři od ostrého meče a Kulaté meče od
ostrých rytířů.
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Užili jsme si krásné chvíle v přírodě, vyzkoušeli si nové dovednosti. Na lodích
jsme jako doma a plavby po okolí byly příjemným relaxem a odpočinkem.
Olga Smolinková
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Hasiči - dorost
Letošní soutěžní rok jsme zahájili 8. února v Raškovicích. Konala se zde soutěž
Raškovický rašák, která se skládala ze štafety 4 x 60 a hasičské zručnosti.
Soutěžilo se ve dvojicích. Pro naši dvojici Honzu a Nikol to byla dobrá
zkušenost. Dále jsme se pilně připravovali na sezónu a těšili se na závody.
Bohužel kvůli pandemii covidu-19 byly od března veškeré soutěže a tréninky
zastaveny. My tak jen mohli doufat, že to nebude trvat dlouho.
Nakonec jsme se mohli zúčastnit soutěže až 12. září, konkrétně TFA JUNIOR
v Kopřivnici. Jde o silový závod. Závodníci musejí roztáhnout hadice, přenést
kanystry s pískem, přeskočit bariéru a nakonec vyběhnout do 5. podlaží
tamějšího úřadu. Za naše SDH soutěžili Radim Bělica, Nela Današová, Jan
Lindovský a Nikol Današová. Právě poslední zmíněná Nikol si po fantastickém
výkonu doběhla ve své kategorii pro 2. místo. Honza, který navíc běžel
s dýchacím přístrojem na zádech, si doběhl pro 5. místo a Radim s Nelou pro
8. místo. Závodu se zúčastnilo více než 80 závodníků v různých kategoriích.
Všem se tento závod líbil a těšíme se na příští rok, kdy doufáme, že na této
soutěži bude znovu více zástupců z našeho SDH a více vítězů. I když –
v takovéto soutěži je vítězem každý, kdo doběhne do cíle.
Jan Lindovský
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Zásahová jednotka SDH Nové Sedlice
„Také v tomto roce jsme nestáli stranou.“
Zdá se, že rok 2020 byl hodně omezen. Ale když si připomeneme očima
hasičů, co vše se stalo, možná si před jeho rekapitulací uvědomíte, že se
odehrálo spoustu zajímavých událostí a zase tak špatný nebyl…
V únoru, po odstranění dřevin kolem potoka Sedlinka, se v některých úsecích
pod mostními objekty začaly hromadit větve a dřevo. K jednomu takovému
případu došlo pod mostem před domem pana Hurníka a pana Onderky.
Následně se potok vzedmul a zaplavil sklepy v přilehlých domech. Kromě
jednotky z Opavy byla do akce povolána také jednotka našich hasičů.
Po několika hodinách tvrdé práce ve studené vodě bylo koryto potoka
uvolněno. Bylo nutno také očistit vozovku na ulici Hlavní a obnovit provoz.
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Ve dvojkovém dni ‒ 22. 2. 2020 ‒ proběhlo vodění medvěda obcí a večer
tradiční pochování basy.

Úklid hřiště pro veřejné zasedání zastupitelstva 2. 5. 2020
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Podle různých vládních nařízení, která si dnes přes jejich množství už ani
nepamatujeme, bylo rozhodnuto, že zasedání zastupitelstva proběhne
6. 5. 2020 ve stanu na hřišti. Sečení trávy kolem stanu a příprava lavic a stolů
probíhaly za maximálního dodržení hygienických opatření.
Tradiční jarní sběr šrotu a papíru spolu s úklidem obce byl naplánován
na 16. 5. 2020 a stejně tak i proběhl.

Po vydatných deštích v červenci, kdy v Sedlince stoupla voda, byly opět
zatopeny některé sklepy v obci. Čerpat vodu ze sklepa v čp. 2 u Richarda
Vaculy vyjela 9. 7. 2020 naše jednotka. K čerpání bylo použito plovoucí
čerpadlo.
Dne 10. 10. 2020 jsme po vesnici posbírali hromadu starého železa
a nepotřebného papíru. Za což všem, kdo přispěli, děkujeme.
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Deštivý říjen a opět zvedání hladiny toků. Hasiči byli požádání starostkou po
dobu tří dnů o monitorování potoka a stavu přehrady na Přerovci. V této
době byla dokonce omezena doprava mezi obcemi Štítina a Kravaře.
Na fotografii je vidět, kam až 14. 10. 2020 stoupla voda v přehradě Sedlinka.

Nyní jsme již těsně před koncem roku 2020. Za všechny hasiče z naší obce
bych vám chtěl popřát hezké svátky a také slíbit, že i v příštím roce s námi
můžete počítat…
Ing. Tomáš Onderka, MBA, starosta hasičů
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SKAUTI
12. oddíl Dohoda - 2020

Letošní rok 2020, který nebyl hromadným aktivitám úplně nakloněn, jsme asi
zdárně zvládli. V lednu jsme si na Štítině ve spolupráci s hájeckými skauty
zahráli hru Volba Velkého Vonta a přesunuli se do pražských Stínadel.
V únoru, kdy začalo přát počasí, jsme vyrazili na výpravy. Děvčata se na Den
sesterství vypravila do lesa a završila to přespáním v klubovně. Také jsme
před dobou koronavirovou stihli procházku z Háje přes hrabyňský památník
2. světové války až do Suchých Lazců.
S příchodem krize jsme aktivně pomáhali s šitím roušek pro okolí, blízké,
nemocnice a další, kdo potřebovali. Naši starší nabídli pomoc se zajišťováním
základních potřeb lidem v karanténě. Dne 24. dubna, na sv. Jiří, patrona
skautů, jsme celý den strávili v kroji, ať už jsme dělali cokoliv. Jakmile počasí
přálo, tak jsme, ačkoliv jsme museli být stále doma, uspořádali s dětmi
virtuální táborák se zpíváním písniček.
K naší obrovské radosti jsme se mohli účastnit tradičního tábora na Slezské
Hartě. Letošní tábor se nesl v čarovné náladě Harryho Pottera. Se staršími
skauty jsme se letos vypravili na tábor o dva dny dříve a šli celou cestu pěšky.
Skvělou náladu a chuť do naší „malé“ procházky po nějaké době vystřídaly
puchýře, ale došli jsme s úsměvem na tváři. V tomto duchu úsměvů a radosti,
zkušeností a vzpomínek, přátelství a dobrých lidí se nesl celý tábor. Jako
důkaz a malou ochutnávku se můžete podívat do naší galerie na 12dohoda.cz
v archivu akcí (Tábor 2020).
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V září jsme si zazávodili na střediskovém zápolení v Podvihově, kde jsme si
procvičili naše schopnosti a dovednosti. Poté už nás zase zavřeli doma,
ale stále jsme se dokázali zabavit.
S pomocí moderních technologií jsme se příležitostně scházeli virtuálně, hráli
hry, diskutovali a udržovali si pozitivní mysl. Aby toho nebylo málo, plní děti
různé úkoly, jako natáčení videí, pěstování šišek, kreativní výroba adventních
kalendářů nebo hledání kešek.
Věříme, že příští rok 2021 se ponese v lepším světle, kdy už si budeme moci
dovolit více akcí a výletů po našem krásném okolí a republice.
Za skauty
Matěj Kaštovský
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OBEC NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800
www.novesedlice.cz

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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