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Milí spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
V letošním roce si připomínáme 20. výročí samostatnosti naší obce,
kdy v roce 1998 došlo k jejímu odloučení od obce Štítina. Při této příležitosti
bych ráda poděkovala své vzácné kolegyni Olze Smolinkové, která pro obec již
dvacet let s úsměvem, trpělivostí, laskavostí, shovívavostí a ochotou
neúnavně pracuje. Děkuji za posledních osm let, které bych bez ní na úřadě
sama nezvládla. Olga pro obec žije, ačkoli to s námi všemi, věřte mi, nemá
mnohdy vůbec jednoduché. Takže Oli tímto Ti ještě jednou gratuluji
k pracovnímu výročí i letošnímu životnímu jubileu a přeji Ti jménem nás všech
do dalších let pevné nervy i zdraví.
Děkuji také všem zastupitelům za jejich usilovnou práci, kterou vykonávali ve
svém volném čase, po práci a často i na úkor času, který mohli trávit
s rodinou a přáteli. Někdo si může říci, vždyť jsou za to placeni. Dle mého ale
odměna, kterou za tento čas od nás občanů zastupitelé dostanou, je spíše
symbolická a proto si vážím všech, kdo si to někdy alespoň zkusili.
Děkuji paní místostarostce Kateřině Prchalové, která byla členkou obecního
zastupitelstva nepřetržitě po dobu dvanácti let a místostarostkou osm let.
S nevšední fantazií a originalitou organizovala většinu kulturních
a společenských akcí v obci a dokázala pro dobrou věc získat a nadchnout
všechny generace. Byla mi oporou ve složitých záležitostech vedení obce,
a ačkoliv se pro příští volební období z osobních důvodů již rozhodla
nekandidovat, věří, že jí pracovní povinnosti dovolí být i nadále aktivní
v kruhu naší komunity. Kači, děkuji a přeji Ti mnoho štěstí v osobním
i pracovním životě!
Ráda bych na tomto místě věnovala tichou vzpomínku panu Antonínu
Zamarskému, prvnímu starostovi v novodobé historii samostatné obce Nové
Sedlice, který nás nedávno po dlouhé nemoci navždy opustil.
Jménem celého zastupitelstva děkuji všem sdružením, mateřské školce, panu
kronikáři a panu faráři a především všem dobrovolníkům za vstřícnost,
podporu a skvělou spolupráci během uplynulých čtyř let. Bylo nám potěšením
pracovat pro Vás a naši obec.
S úctou a úsměvem,
Zuzana Rohovská, starostka
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Co se podařilo v uplynulém volebním období…


zateplení a rekonstrukce budovy mateřské školy a obecního úřadu



rekonstrukce prostoru před úřadem



projekt „Mateřská škola Nové Sedlice – zahrada v přírodním stylu“



zpracování studie tzv. „Severního obchvatu“ - variantního řešení
vedení komunikace I/11 naší obcí



rekonstrukce vozovky na ul. Horní



dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice



zachování provozu a oprava prodejny se smíšeným zbožím v obci



oprava skladu vedle obchodu



dotace na zpracování studie na výstavbu kanalizace v obci



dotace na zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku
a cyklostezky na ul. Opavská



kulturní akce pořádané ve spolupráci s obcí:

besedy s kronikářem, Obecní ples, Vítání občánků, velikonoční a adventní
akce, Posvícení, Dětský den, Dožínky, Venkovní svatováclavská mše,
Klakotání, Zpívání u vánočního stromu, Drakiáda, Mikuláš, Noc s Andersenem,
přednášky, výstavy a aktivity Klubu žen, Vítání sv. Martina, Svatomartinská
husa, soutěže o nejlepší domácí chléb, štrůdl, posvícenský koláč, domácí
destilát ad.


sportovní akce pořádané ve spolupráci s obcí:

lekce jógy, cvičení Zumba, taneční kurzy, soutěž hasičské ligy, masérské
služby, výlety pro děti s novosedlickými Žabkami (Klub žen) ad.
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Co je rozpracováno a naplánováno…


projekt stabilizace koryta potoka Sedlinka – rekonstrukce mostů



územní plán obce



pasport místních komunikací a mostů



zpracování studie na rekonstrukci a výstavbu chodníků



zpracování studie na výstavbu kanalizace v obci



zpřesňování hranic pozemků na katastru obce

Stav účtu k 31. 10. 2010
Stav účtů k 01. 10. 2014
Stav účtů k 30. 09. 2018

410 000,- Kč
1 470 000,- Kč
3 900 000,- Kč

Zůstatek úvěru k 01. 10. 2018 1 950 000,- Kč
(vše zaokrouhleno)

Bližší informace o dění v obci v roce 2018 budou uvedeny ve vánočním
zpravodaji.
Informace o hospodaření obce jsou k dispozici na elektronické úřední desce
obce v sekci závěrečné účty obce.

Děkujeme Vám všem, kteří jste nám pomáhali a
podporovali nás.
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Oprava hasičské zbrojnice

KOMUNÁLNÍ VOLBY V OBCI
Ve volbách do obecního zastupitelstva obce Nové Sedlice pro volební období
2018–2022 kandidují 3 sdružení nezávislých kandidátů:
1. Za tradiční a Nové Sedlice
2. Nezávislí 2018
3. Pro Nové Sedlice společně
Termín konání voleb: 5. – 6. října 2018

Místo konání:

pá
so

14.00–22.00 hod
8.00–14.00 hod

obecní sál v budově školky (zadní vchod)

Současně s volbami do obecního zastupitelstva v Nových Sedlicích probíhají
také volby do Senátu ČR.
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SDRUŽENÍ ZA TRADIČNÍ A NOVÉ SEDLICE
Volební program sdružení ZA TRADIČNÍ A NOVÉ SEDLICE
1) Vztah obce k občanům
- Naslouchání a snaha realizovat potřeby občanů ke zkvalitnění soužití života
v obci
- Podpora místních sdružení a spolků
- Podpora aktivit seniorů pro další vylepšení mezilidských vztahů v obci
- Organizování společenských a kulturních akcí

2) Infrastruktura
- Vybudování nové kanalizace v obci
- Zlepšení stavu komunikací v obci s prioritou rekonstrukcí cest v havarijním
stavu
- Zvýšení bezpečnosti na ulici Hlavní v úseku od hasičárny k obecnímu
hřbitovu se zaměřením na úsek mezi školkou a obchodem a na vjezdu do
obce od Přerovce
- Aktivně se zapojit do realizace severního obchvatu obce
- Revize stavů mostů v obci a výstavba nových mostních objektů v souvislosti
s projektem revitalizace koryta vodního toku Sedlinka
- Modernizace sportovního areálu s vybudováním nového zázemí
- Oprava nových chodníků s propojením k obecnímu hřbitovu
- Rozvoj místních cyklotras se zpevněným povrchem zejména s napojením
na okolní obce

3) Životní prostředí
- Obnova zeleně a výsadby alejí kolem cest
- Výsadba nové zeleně v areálu hřiště a podél vodního toku Sedlinka
- Zachování venkovského rázu obce

4) Ekonomika
- Maximální využití finančních prostředků a dotací pro rozvoj obce
- Hospodárné nakládaní s finančními prostředky obce

Děkujeme Vám, že podpoříte naše kandidáty.
6
www.novesedlice.cz

7
www.novesedlice.cz

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍ 2018
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÍ 2018
Naše cíle a priority

Územní rozvoj obce a investice do infrastruktury








nadále spolupracovat se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11I/57 a prosazovat variantu Severního obchvatu naší obce
realizace územního plánu v návaznosti na výše uvedený bod
zpracování bezpečnostního auditu pro dopravní situaci v obci
realizace projektové dokumentace pro odkanalizování obce jako
důležitý předpoklad pro rekonstrukci kanalizace a chodníků v obci
rekonstrukce mostů a komunikací v obci
vybudování cyklostezky ve směru na Suché Lazce
vybudování sociálního zázemí na hřišti

Společenský život a služby v obci





aktivní podpora místních sdružení, zájmových skupin a spolků
aktivní účast obce při konání společenských a kulturních akcí
zabezpečení prodejny potravin v obci
nadále poskytovat občanům informace srozumitelnou a dostupnou
formou:
o rozhlas
o webové a facebookové stránky obce
o obecní vývěska
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SDRUŽENÍ PRO NOVÉ SEDLICE SPOLEČNĚ
Vážení spoluobčané,
naše sdružení nezávislých kandidátů Pro Nové Sedlice společně se uchází
o Vaši důvěru ve volbách do obecního zastupitelstva v tomto složení:

Nahoře zleva: David Stoniš, Jan Horák, Zbyněk Štivar, Petr Pavelek
Dole zleva: Terezie Rohovská, Lenka Pavelková, Zuzana Rohovská, Miriam Johanka Štivarová,
Zuzana Miketová

V nadcházejícím volebním období bychom rádi, společně se všemi, kteří
sdílejí naše vize a jsou ochotni tvořit a spolupracovat, realizovali tyto
projekty:
 studie proveditelnosti bezpečného bezbariérového řešení vybudování
nových chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zastávek,
odvodnění ulic, umístění dopravního značení, zrcadel, točen,
retardérů a parkovacích míst (např. u MŠ) apod.
 rekonstrukce a vybudování nových chodníků a přechodů v obci dle
výše uvedené studie
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SDRUŽENÍ PRO NOVÉ SEDLICE SPOLEČNĚ
 projektová dokumentace na vybudování nové kanalizace v obci
 projektová dokumentace na výstavbu chodníku na ul. Opavská


nový územní plán obce

 opravy místních komunikací
 rekonstrukce mostů
 vybudování cyklostezky na Suché Lazce
 vybudování sociálního zázemí a šaten na hřišti
 revitalizace zeleně v obci (výsadba nových stromů na hřišti a podél
polních cest)
 úprava prostranství kolem obchodu, kulturního zařízení a obecního
úřadu
 modernizace interiéru kulturního zařízení obce a mateřské školy
(bezbariérový přístup, modernizace kuchyní, šatny a baru)

Budeme i nadále spolupracovat se Sdružením pro výstavbu komunikace
I/11-I/57 za účelem realizace výstavby severního obchvatu naší obce.
Chceme rozvíjet aktivní kulturní, sportovní a společenský život v naší obci,
podporou činnosti a spolupráce místních sdružení, spolků i jednotlivců.

Děkujeme Vám za Váš hlas.
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

Úřední doba
Pondělí 8.00–12.30 13.30–17.00
Středa 8.00–12.30 13.30–17.00
STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON:
+420 553 677 550, +420 602 700 566
E-MAIL, Skype:

starostka@novesedlice.cz

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON:
+420 553 677 550, +420 602 700 568
E-MAIL, Skype:

urad@novesedlice.cz, ounovesedlice

KRONIKÁŘ OBCE
Tomáš Sáňka
TELEFON:
+420 606 942 168
E-MAIL:

Sanka.T@seznam.cz

Tento zpravodaj byl vydán pro vnitřní potřebu Obce Nové Sedlice a je
neprodejný.

Tisk:

Nord Service spol. s r.o.

Datum vydání:

3. 10. 2018
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