Zpravodaj
Obce NOVÉ SEDLICE
zima 2021
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Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i celého zastupitelstva opět poděkovala
za spolupráci a Vaši trpělivost v uplynulém roce, a to zejména v souvislosti
s probíhajícími úpravami koryta potoka Sedlinka, které významně ovlivňují
a komplikují běžný provoz v naší obci, a prosím Vás, abyste ještě vydrželi.
Úpravy na ul. Hlavní budou dokončeny na jaře 2022 a ostatní práce spojené
se stabilizací potoka, včetně rekonstrukce lávky vedoucí z ulice Zahumenní
k Ranči setkání, by měly být hotovy do konce prázdnin. V příštím roce nás
čeká také výstavba nového chodníku a autobusové zastávky na ulici Opavská,
ve směru jízdy od Opavy, na kterou se podařilo získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Bylo by ideální a skvělé, pokud by obec mohla současně s probíhajícími
úpravami realizovat také rekonstrukci chodníku a výstavbu kanalizace
na ulici Hlavní, ale my bohužel nežijeme v ideálním světě… Jsme malá obec,
jejíž příjmy ze státního rozpočtu jsou – vzhledem k absenci velkých podniků,
školy nebo skládek odpadu na našem katastru – velmi nízké. Nelze tedy
srovnávat obce podle velikosti a ptát se, proč v jiné obci, počtem obyvatel
srovnatelné s naší, mají nové chodníky a centrální čističku odpadních vod
a proč u nás to nejde. V našem případě je odpověď vždy: „Málo peněz…“
Ano, máme již pár let na účtech obce finance ve výši okolo 8 mil. Kč,
což se může někomu zdát jako vysoká suma, ovšem tato částka je zčásti
tvořena půjčkou na realizaci výměn kotlů ze SFŽP, kterou musíme v roce 2022
vrátit (cca 3 mil. Kč) a zbylé finance jsme si našetřili v průběhu několika let na
to, abychom mohli zaplatit naši spoluúčast na právě probíhající výstavbě
nových mostů a lávek, na kterou nebyla za celou dobu přípravy tohoto
záměru vyhlášena žádná dotace. Finanční spoluúčast obce na výstavbě
nového chodníku na ulici Opavská významně přesahuje částku 2 mil. Kč.
Oprava kanalizace a cesty na ulici K Lesu si také vyžádá investici několika
milionů korun.
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Věřte mi, že se snažíme ze všech sil získávat finance z dalších zdrojů a v rámci
možností zvelebovat naši malou obec, jak jen to je možné, ale zázraky
opravdu neumíme… Zkrátka nemůžeme mít všechno nové a krásné hned.
A proto Vás ještě jednou moc prosím o trpělivost, shovívavost
a ohleduplnost.
Děkuji a přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce a do roku 2022
především pevné nervy a zdraví!
S úctou a úsměvem Zuzana Rohovská, starostka

Báseň
Když se dívám na vesnici,
srdce mi hned zaplesá.
Vidím samé krásné domky,
a to blízko u lesa.
Podívám se trochu níže,
tam okolo potoka,
jsou tam taky hezké domky,
ale ty teď, přátelé,
mají potíže.

Auta, bagry, míchače,
k tomu spousta prachu,
uzavřená silnice.
Já však beze strachu
doufám, že se naplní
sen velice sladký,
že do konce roku už
všechno bude zpátky.
Zase bude vesnice
lehce průjezdná,
že se všechno takhle stalo,
nikdo nepozná.

Božena Horáková
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Krátce z obecního úřadu
▪ Stav na bankovních účtech obce k 13. 12. 2021 činí 7.727.842,64 Kč a výše
úvěru činí 525.900,23 Kč.
▪ Roční poplatek za likvidaci odpadů se od 1. ledna 2022 zvyšuje na 500 Kč
za osobu. Systém likvidace odpadů se zatím nemění. Obec stále
neobdržela výstupy z dotačních projektů na pořízení motivačního
elektronického systému na třídění odpadu, nových kontejnerů ani
kompostérů. ŽÁDÁME OBČANY O MAXIMÁLNÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO
NETŘÍDITELNÉHO ODPADU.
▪ Máte-li zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci (nepřítomnost
lékařů, opravy sítí, dopravní výluky, kulturní a sportovní akce apod.)
na svůj telefon či e-mail, zaregistrujte se na informačním portále obce
na adrese https://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.

▪ Dle Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/56 byl v rámci projektu „I/11
Nové Sedlice, severní obchvat“ schválen čistopis dokumentace pro
územní rozhodnutí. Předpoklad podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí je nejpozději v červnu 2022. Předpokládaný rok zahájení
výstavby obchvatu je 2027. Dokončení stavby – 2029.
▪ Dne 27. října 2021 provedl na obecním úřadě krajský úřad MSK dílčí
přezkoumání hospodaření obce k 30. září 2021 a neshledal žádné
nedostatky.
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▪ Obec neuspěla s žádostí o dotaci na rekonstrukci lávky přes potok Sedlinka
u čp. 55 (MMR ČR).
▪ Děkuji všem dobrovolníkům, kteří letos opět připravili adventní a vánoční
výzdobu v naší obci.
▪ Betlémské světlo bude pro zájemce k dispozici 24. prosince 2021 od 10
do 12 hodin v kapličce Nejsvětější Trojice v centru obce (u prodejny
Hruška). Nutné vzít si vlastní svíčku!
▪ Mužský příležitostný pěvecký sbor ve složení Petr Holeš, Ben (Zbyněk)
Štivar, Petr Lasák, David Stoniš, Jan Horák, Radim Bělica, Vojtěch Pavelek,
Lubomír Onderka, Petr Pavelek a Tomáš Prchala zazpívá za doprovodu
trubky Jiřího Martiníka u vánočního stromu na hřišti v sobotu 18. prosince
2021 v 17:00 hod.
▪ 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 senior 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 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.
▪ Obec v rámci dotační výzvy č. 9/2019 ze Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) získala dotaci na výsadbu stromů ve výši 250.000 Kč
a vysadila 74 ks stromů (habrů) kolem fotbalového hřiště. V souvislosti
s výzvou č. 4/2021 připravujeme projekt s názvem „Polní cesta ke křížku“,
v jehož rámci bychom rádi ve spolupráci s občany obnovili polní cesty
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ke křížku, který stojí na poli mezi naší obcí a Suchými Lazci, a osadili je cca
120 ks ovocných stromů. Předpokládaný termín realizace je plánován
na jaro 2021. Maximální výše dotace je 250.000 Kč. V případě, že
vlastníte neoplocený pozemek, na kterém byste chtěli vysadit stromy,
můžete si i Vy podat svou vlastní žádost o dotaci. Bližší informace
o dotacích ze SFŽP naleznete na webových stránkách
https://www.narodniprogramzp.cz/. Pokud budete potřebovat poradit,
pište na starostka@novesedlice.cz.
▪ Moravskoslezský kraj spustí pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 nový
dotační program na výměnu nevyhovujících kotlů. V současné době až
do 31. 12. 2021 mapují zájem občanů o dotaci. Více informací naleznete
na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/. V rámci
předchozí výzvy bylo v naší obci v letech 2020–2021 vyměněno 16 ks
nevyhovujících kotlů.
▪ Od května 2021 je v rohu pozemku za obchodem Hruška instalován Z-BOX.
▪ Obec se stala jedním ze zakládajících členů nově vznikajícího spolku pro
komunitní energetiku s názvem ENERKOM Opavsko, jehož cílem je
pomáhat
členům
při
zavádění
komunitní
energetiky,
budování energetických zdrojů, sdílení energií, společných nákupech
a prodeji služeb a investičních zařízení pro výrobu energií, podpoře
projektové přípravy, licence, energetického managementu a podobně.
Činnost spolku je na úplném začátku, kapacity a zdroje si spolek bude
postupně budovat dle odhodlanosti a potřeb svých členů. Vlastní investice
do zdrojů by pak měli realizovat s podporou ENERKOM jednotliví členové
spolku. ENERKOM bude k rejstříkovému soudu registrován přibližně v půli
ledna. Bližší informace ke vzniku spolku budou zveřejněny na webu obce.
Zuzana Rohovská
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Poplatky za psy a odpady na rok 2022: POZOR ZMĚNA!!!
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2022
31. 5. 2022
31. 5. 2022

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:
20220 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.

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2022:
KOMUNÁLNÍ ODPAD (popelnice)
1. pololetí
5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6.,
22. 6.
2. pololetí
6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11.,
7. 12., 21. 12.
PLASTY A PAPÍR (pytlový sběr)
26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8., 26. 9., 26. 10., 30. 11.,
28. 12.
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Obyvatelstvo obce v roce 2021
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

507
214
194
83
16
22
8
8
8
4
160
4
1

Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v rozmezí od 1. do 16. ledna 2022.
Tento termín platí pro koledování a statické pokladničky, které jsou
alternativou koledování při zákazu fyzické koledy a budou u nás umístěny
na obecním úřadě a v obchodě.
Dále je možné využít on-line kasičku, která je dostupná na stránce
www.trikralovasbirka.cz – nutno uvést obec, PSČ a jméno. Platbu je možné
realizovat přes platební bránu nebo mobilní aplikaci.
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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
500,- / 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
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

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

/ 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
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OKÉNKO DO HISTORIE
Léčitelé a ranhojiči
V letech 1800 až 1880 byl v okolí Hlučínska, Hrabyně a štítinského panství
známý zajímavý ranhojič a léčitel, myslivec Ambrož. Byl panským hajným na
velkostatku Zábřeh. Jeho myslivna stála v dubovém háji poblíž Lhoty. Lidé mu
říkali Ambrož z Dubiny.
Pamětníci z let 1926 vzpomínali na jeho divotvorné
léčení. Tyto vzpomínky a způsob Ambrožova léčení
sepsal kronikář Glabazňa. Již předci Ambrože
dovedli vyrábět z různých rostlin léčivé masti.
Recept na vyrobené mastičky znal a užíval i Ambrož.
Léčil lidi z širokého okolí – zlomeniny, zánětlivé rány
a vnitřní nemoci; ty léčil odvarem z léčivých bylin.
Podle zápisů v kronice takto vyrobenou mastí vyléčil
mnoho lidí. Ambrož rovněž naivně a laicky operoval.
Vrchol všeho léčení byla práce s nožem a flintou. Jak to spolu souviselo,
popsal kronikář Glabazňa v Pamětní knize: „Přišel-li někdo k Ambrožovi
s hnijící už ranou, modrou oteklinou a jakoukoliv ranou, jež hnisala, operoval
Ambrož tyto nemoci na jeden způsob. Říkal těmto boličkám, že jsou to
postřely. Postřel léčil následovně: Posadil pacienta na zvláštní židli, připjal jej
řemenem pod paže, připjal i ruce, neb nohy, aby při operování pacient sebou
neházel. Na hlavu mu nasadil kuklu, aby se na ránu nedíval. Pak natáhl spoušť
u nabité ručnice, která visela na stěně, blíže komínu, a zavěsil háček na
spoušť a rána z flinty vybuchla. Ambrož maje připravený svůj operační nožík
ohlídal a ohmatal ránu nemocného. V okamžiku, kdy řízl nožíkem do rány,
šlápl na provazec a silná rána z ručnice pacienta tak ulekla, že ani necítil
bolesti. Ambrož ránu vyčistil, přiložil masti a obvaz a po zaplacení 30 krejcarů
pacienta propustil.“
Doktor Ambrož se dožil jako svobodný mládenec vysokého věku 90 let.
Po jeho smrti dal majitel zábřežského velkostatku hájovnu rozbourat
a dubový les vykácel.
13
www.novesedlice.cz

Po smrti Ambrože z Dubiny se objevil nový léčitel ran, zlomených údů
a pohmožděnin v sousední Hrabyni. Byl to nepatrný muž, domkař, který
bydlel naproti panského rybníku. Jmenoval se Krejčí a časem se stal usedlým.
Okolní lid jej znal pod přezdívkou „Starý Čecháček“. O jeho způsobu léčení
zase v příštím Zpravodaji.
Zdroj: Pamětní kniha Mokré Lazce, 1924.

Tradice masopustu
Na Moravě a ve Slezsku se podle dochovaných písemných pramenů masopust
slaví již od 13. století. Historici se domnívají, že kořeny tohoto obyčeje sahají
až do starověkého Říma. Tehdy byl masopust předělem mezi Vánocemi
a Velikonocemi a býval obdobím velikého veselí. Byl to a doposud je lidový
svátek, který ve své podstatě nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen církevnímu kalendáři.
Masopust končí Popeleční středou, kterou začíná 40denní půst. Protože je
datum Velikonoc pohyblivé, bývá pohyblivý i masopust.
Během masopustního období se konaly hody a zabíjačky. Masopustnímu
jídelníčku kralovaly o sobotách smažené koblihy, na stolech nesměly chybět
domácí klobásy, mazanec, slanina a slivovice. Prvním dnem, který
předznamenával konec masopustních oslav („koňec masopusta“), býval
Tučný čtvrtek s tradičním jídlem – vepřovou pečení se zelím a halečky. Vše se
zapíjelo pivem. Následovala Masopustní neděle – to byla neděle bálů.
V některých vesnicích hudebníci na návsích svolávali do hospody k večerní
muzice. Na pondělní bál měli přístup jen ženatí se svými ženami. Ostatním byl
vstup zakázán.
Masopust končil v úterý dopoledním průvodem maškar s tradičním
medvědem. Maškary byly u sousedů vždy pohoštěny. Masopustní zábava
končila přesně o půlnoci. V době, kdy byl na vesnicích ponocný,
tak jeho zatroubení všechny vyzvalo, aby se v klidu rozešli domů, protože
nastala středa a s ní předvelikonoční půst.
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Dva významní rodáci z Nových Sedlic
P. Jan BOEHM
Narodil se 2. května 1797 v Nových Sedlicích na čp. 39. Jeho otcem byl Josef
Boehm a matkou Terezie, rozená Paverová. Jan Boehm studoval v Opavě
na německé a latinské škole a posléze v Olomouci filozofii a teologii. V roce
1820 byl vysvěcen na kněze. Jedenáct let působil v Pusté Polomi. V roce 1831
se stal učitelem náboženství při c. k. hlavní škole v Uničově. Za tři roky, v roce
1834, byl ustanoven učitelem při c. k. hlavní škole v Opavě a v roce 1842
se stal jejím ředitelem. Na zasloužený odpočinek odešel v roce 1857. Poté žil
velmi skromně v Opavě. Pro svoji milou povahu byl velmi oblíben. Zemřel
28. června 1879 ve věku 82 let. Zádušní mši svatou celebroval probošt
z Opavy. Na poslední cestě jej doprovodilo množství lidu z okolních obcí,
včetně učitelů. V průvodu bylo 27 kněží, z nichž někteří byli jeho žáky.

P. František STUCHLÍK
Narodil se 24. listopadu 1811 v Nových Sedlicích na čp. 12. Jeho otcem byl
Matouš Stuchlík a matkou Františka, rozená Harazímová. František Stuchlík
byl knězem v řádu německých rytířů v Gumpoldskirchenu a po celou dobu
působení zůstal věren své obci. Jako kněz doprovázel arciknížete Maxmiliána
do Mexika, po jeho smrti se 18. června 1867 navrátil zpět do Rakouska.
Zemřel 12. února 1876 ve věku 66 let v Badenu u Vídně. Je pochován
v tamější hrobce, na níž je napsáno „geboren in Neu Sedlitz“. Před smrtí na
své rodné místo nezapomněl – v poslední vůli tzv. nadační listinou odkázal
velkou finanční částku do chudinského fondu komárovské farnosti. V listině je
uvedeno:
„Peníze budou použity ve prospěch farnosti a zbytek peněz rozdá farář dle
nejlepšího uznání, v den zpívání rekviem, rodině a chudým z mého rodiště
Nových Sedlic. Zároveň upřednostní nemocné farníky.“
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Tradice Vánoc
První historická zmínka o křesťanských vánočních oslavách pochází z Říma
z roku 354. Už v pátém století byl Boží hod významným svátkem, dokonce jím
začínal liturgický rok; v roce 529 císař Justinián zakázal na Boží hod pracovat.
Tento křesťanský svátek se postupně rozšířil do všech křesťanských církví
v Evropě.
V 16. století se Vánocům ve Slezsku říkalo Kristinde, což byla vlastně
zkomolenina z německého Kristkind (‚Kristovo dítě‘). Jeden čas se Vánocům
na Moravě říkalo Štědroň a teprve mnohem později přichází Ježíšek, kterému
se také někde moc krásně říkalo Paňátko, což bylo odvozeno od syna Panny.
Betlém si lidé stavěli především doma a od roku 1562 i v kostelech. Tehdy
jezuité postavili poprvé betlém v pražském kostele, a to v životní velikosti.
V hebrejštině slovo bét lechem znamená ‚dům chleba‘, ale také ‚dům (boha)
Lachama‘. Od nepaměti se tak jmenovala malá judská vesnice ležící necelých
12 km od města Jeruzaléma – Betlém. Narodil se v ní starozákonní král David
a Ježíš Kristus.
Tradice vánočního stromečku u nás začala
v 18. století. Jenže tehdy se stromečky zavěšovaly
ke stropu za špičku a buď se nezdobily vůbec, nebo
jen velmi málo. V Čechách byl poprvé vztyčen
vánoční strom v roce 1812. První inzerát na
vánoční stromek se objevil v českých novinách
kolem roku 1843 a na Moravu a do Slezska dorazil
tento zvyk řezat mladé stromky až počátkem
20. století. Poměrně rychle se ale rozšířil.

Tomáš Sáňka, kronikář
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KNIHOVNA
Knižní tipy
• O myšce, která se nebála a Nejkrásnější místo na světe – Petr Horáček
Světově úspěšný český dětský ilustrátor, který momentálně žije v Anglii, má
na svém kontě již řadu knížek, které milují děti po celém světě. U nás přesto
stále patří k autorům, které se teprve učíme objevovat. A dva jeho tituly jsou
v naší knihovně právě k dostání. Můžete si vybrat mezi příběhem o odvážné
myšce, která se vydala na průzkum lesa a narazila na nečekaného
návštěvníka, a příběhem o hledání nejen nejkrásnějšího místa na světě,
ale především přátelství.
• Uranova – Lenka Elbe
Váháte, zda si půjčit detektivku, fantasy, romanci nebo thriller? Nevíte
přesně, na co máte náladu? Pak je pro Vás ideální volbou prvotina Lenky Elbe
Uranova. Příběh sleduje Angličana Henryho, který odjíždí do Jáchymova, kde
v roce 1968, těsně před svatbou, záhadně zmizela jeho přítelkyně Angela. Ta
sem přijela navštívit rodinu svého otce. Co ukrývá tajemný Jáchymov? A kam
Henryho dovede chleba?
Zajímavý odkaz
Nejste si úplně jistí, kde se píše y, a kde i? Tápete v používání čárky? Velká
písmena jsou pro Vás velkou neznámou? Nebo jen zkrátka někdy potřebujete
rychle poradit, jak co správně napsat, ale žádný češtinář není po ruce?
Můžete se podívat na stránky https://prirucka.ujc.cas.cz/ (spravováno
Ústavem pro jazyk český) nebo https://www.nechybujte.cz/ (Lingea).
Na obou odkazech najdete jak slovníkovou část, kam stačí napsat výraz, se
kterým potřebujete pomoci, ale rovněž výkladovou část, kde najdete veškeré
poučky a pravidla týkající se spisovného jazyka.
Provozní doba knihovny: čtvrtek 15.00–18.00 hod.
K dispozici: internet, počítače, tiskárna, antikvariát
Odebíraná periodika (časopisy): Dějiny a současnost, dTest

Tereza Klemensová, knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE 2021

www.zskomarov.cz

„Máme rádi zvířata!“ – to bylo letošním heslem a celoročním projektem naší
MŠ. V průběhu celého školního roku nás čekalo 10 zajímavých setkání.
Seznámili jsme se s prací veterináře, farmáře, ošetřovatele, chovatele zvířat.
Navštívili jsme veterinární ordinaci, farmu domácích zvířat, koně, ZOO,
seznámili se s prací chovatele exotických zvířat.
Jak se o zvířecí kamarády starat, nám přišla povědět maminka Honzíka. Jaké
bylo naše překvapení, že nepřišla sama, ale s želvičkou Terezkou. Děti
si želvičku mohly pohladit, nakrmit ji salátem, pozorovat její chůzi. Vyzkoušely
si také tvrdost krunýře i jak želvičku bezpečně uchopit – nosit.

Další setkání bylo u koní. Děti se seznámily s tím, co obnáší celodenní péče
o koně. Kromě toho čas strávený u koní přinesl dětem relaxaci, klid
a opravdový zážitek v krásné přírodě.
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S přicházejícím podzimem jsme stále ještě většinu času trávili na zahradě.
Děti se zapojovaly do hrabání listí pro ježka, sklízely úrodu z naší zahrádky,
pozorovaly odlétající ptáky, uspávaly broučky. Všichni jsme se těšili na zimní
období, avšak naše těšení přerušilo období karantény covidu-19. MŠ byla
na 14 dnů uzavřena. Provoz byl za zvýšených hygienických opatření
v listopadu znovu obnoven.

Letos jsme si zimu a radovánky spojené se sněhem opravdu užívali. Trávili
jsme co nejvíce času na sněhu. Náš kopeček na zahradě je přímo ideální – po
schodech nahoru, rychlým sjezdem dolů. Přímo vyzýval uspořádat závody
na bobech. Závodili malí i velcí, poměřili rychlost svých bobů. A kdo byl vítěz?
Všichni byli jedničky a závody si náramně užili.
Proběhlo také veselé dopoledne čertíků, andílků a Mikulášků. Nakonec přišel
i Mikuláš a za písničku nebo básničku podělil děti sladkostmi.
I když jsme letos z důvodu koronavirové pandemie nemohli pozvat rodiče
k tvoření a sdílení atmosféry přípravy svátků, tak jsme s dětmi alespoň
navštívili tradiční přírodní adventní věnec před kapličkou, vyráběli ozdoby,
rozsvítili stromeček, těšili se na dárečky.
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Děti se také proměnily na zvířátka, a to na karnevalu zvířátek. Celé dopoledne
děti strávily tancem, hrami a soutěžemi. Nechyběly ani dobroty našich
maminek.
V měsíci březnu se naše MŠ z důvodu koronavirové pandemie uzavřela.
S dětmi a rodiči jsme byli ve spojení on-line. Dětem byly zasílány náměty
a inspirace pro práci doma, předškolákům byly pravidelně zasílány pracovní
listy, konaly se on-line schůzky, na které jsme se vždy velmi těšili.
Všechny zaslané práce dětí pak byly vystaveny na plotě MŠ, kde je mohli při
svých procházkách obdivovat i místní lidé. Velký dík za spolupráci patří
rodičům, kteří svým dětem byli velkou oporou při on-line komunikaci
a tvoření doma.
Naše MŠ se opět otevřela v dubnu. Měli jsme možnost navštívit veterinární
ordinaci. Paní veterinářka ukázala dětem přístroje a nástroje, které používá
ke své práci, jak se sterilizují, k čemu slouží. Děti pak sledovaly preventivní
prohlídku pejska na veterinárním stole, vážení, měření teploty a následné
naočkování psa.
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Velkým a neobvyklým zážitkem bylo, když paní chovatelka přinesla
na zahradu krabici a děti měly za úkol hádat, jaké zvíře by se do krabice asi
vešlo. Seznámily se tak s morčetem Karlíkem.
Další poznatky o zvířatech jsme získali návštěvou zahrady a domácího
prostředí chovu neobvyklých domácích zvířat. Děti si prohlédly výběh a želví
obydlí, koupací jezírka pro zvířata, klece pro venčení zvířat v přírodní zahradě
paní veterinářky. Dověděly se, jak se venčí agama, osvěží kočka, pes. Přivítalo
nás velmi hravé štěňátko a koťátko. Paní veterinářka ukázala dětem terárium,
ve kterém chová agamu, hady, akvária s rybičkami i šneky. Vysvětlila dětem
prostředí terária – teplota, světlo. Ukázala nám krmení agamy. Na všechna
zvířátka jsme si mohli sáhnout, pomazlit se s nimi.
V červnu jsme navštívili ZOO a také jsme si užili Mezinárodní den dětí.
Nejdříve divadélko, pak hravé a soutěživé dopoledne na zahradě a sladká
odměna – nanuk a medaile.
Školní rok jsme zakončili v prostředí naší krásné přírodní zahrady
vystoupením a rozloučením s předškoláky. Byl to rok velkého poznání světa
zvířat, ale také přizpůsobení se novým situacím.
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Děkujeme za velmi dobrou spolupráci při plnění celoročního projektu
o zvířatech paní Johance Miriam Štivarové a velké díky patří paní
veterinářce Silvii Macáškové.
Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková

DOŽÍNKY 2021
Po roční odmlce, zaviněné naší vládou, kdy byl veškerý kulturní život v naší
krásné zemi obětován covidu-19, se nám opět podařilo uspořádat
„dožínkovou slavnost“. Tentokrát jsme dožínky provedli v omezené míře.
I kvůli úpravám koryta potoka jsme veškeré dění soustředili pouze na
fotbalové hřiště.
Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavená zvířata a ptactvo. S ukázkou své
činnosti zde byli naši včelaři, vystaveny byly i výpěstky našich spoluobčanů.
Proběhla již pravidelná soutěž o nejlepší chleba, štrůdl i domácí pálenku.
Rozhodování porot bylo velmi těžké, ale nakonec byly ceny rozdány.
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Na konstrukci zábrany u fotbalové branky byly vystaveny soutěžní kresby
dětí. O zábavu se nám postarala mokrolazecká kapela Chlupy v zipu, která nás
doprovází na oslavách již několikátým rokem. Děti se vyřádily u her, které
připravili naši mladí hasiči, a pak se mohli všichni povozit na hřbetech koní,
které vedli Johanka a Ben z Ranče setkání.
O občerstvení se postarala hospůdka na hřišti v čele s Pavlem Hančilem. Dana
Möbiusová a její parta připravily výborné halušky. Skvělé koláče a frgáloše
byly z dílny našich novosedlických Žabek.
Když k tomu přidám vysokou návštěvnost a skvělou atmosféru celé akce,
zakončené diskotékou Honzy Horáka, tak už se těším na další ročník, který
bude opět ukázkou naší tvořivosti a šikovnosti.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem organizátorům, vystavovatelům,
hudebníkům i občerstvovatelům a přizvat je i na další ročník.
Petr Holeš, místostarosta
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Dožínky
Na Dožínky se už dlouho těším,
na sedlické hřiště běžím.
Chlupy v zipu nám k poslechu pěkně hrají,
vždyť i slezské písničky v repertoáru mají.
Až „Halali“ začne hrát,
srdíčko mě bude hřát.
Sedlické žabky nám chutné koláče napekly,
včera večer je teprve ve školce dopekly.
Výpěstky našich zahrad budu obdivovat,
nad rozmanitostí přírody se podivovat.
Jsou to plody lidské práce,
Vyrostly na mé, tvé i sousedovic zahrádce.
Při nedělní mši nás otec Adam vlídným slovem povzbudí,
touhu děkovat za úrodu Nejvyššímu snad tím probudí.
Organizátorům za přípravu akce děkuji,
a všem pěknou zábavu vinšuji.
Vlaďka Lindovská
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ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Také se Vám zdá, že to všechno nějak rychle v tomto roce uběhlo a zase tady
máme ten krásný vánoční čas? My dospělí to více vnímáme jako čas
nakupování dárků, pečení cukroví a velkého gruntování. Ale ono to za to stojí,
když pod rozsvíceným stromečkem vidíme také rozsvícená očka těch
nejmenších. Dovolte mi, abych Vás za naši ZO včelařů Nové Sedlice seznámil
s činností za tento rok, která se ponejvíce točí kolem samotných včelek.
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Po nepříznivém roce 2020, kdy v našem spolku včelaři přišli o 70 % všech
včelstev, byl rok 2020 až 2021 ve znamení obnovy včelstev. A myslím, že se
nám to podařilo. Ale nesmíme dovolit, aby se to opakovalo v tak velkém
rozsahu. Protože samotná choroba tkví v rozmnožování takzvaného kleštíka
(roztoč varroa destructor), musíme včelstva každoročně léčit, a to v několika
fázích. Hlavní intenzivní léčba přichází již po medobraní a provádí se až
do začátku prosince poslední fumigací areosolem. Pak již necháváme včelky
bez rušení až do brzkého předjaří, kdy se provádí poslední léčba, než
začne matka klást vajíčka pro nastávající novou generaci včelek. Bez léčení to
dnes již nejde.

V tomto roce jsme se po roční odmlce zúčastnili dožínek, a tím přispěli
ke krásné atmosféře. V rámci této podzimní akce jsme předvedli menší
výstavu včelích úlů, pracovních nástrojů či pomůcek; dále byly k vidění
poutače s včelařskými moudry. Děti si mohly vyzkoušet včelařskou kombinézu
a na památku si odnesly foto malého včelaříka. Na ochutnávku byl pro
nejmenší med a pro dospělé žihadlo a medovina. Myslím si, že se to povedlo.
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Produkty včel
Včelky nám nedávají jenom nám všem známou sladkou pochoutku ve formě
medu, ale rovněž produkují vosk, ze kterého vytvářejí nádherné tvary
v podobě šestiúhelníků vsazených do rámků, kam následně včely snášejí med.
Dále produkují propolis, který má výborné hojivé vlastnosti, a mateří kašičku,
která se používá ve farmacii.
Na závěr vám chci popřát za všechny
včelaře ZO Nové Sedlice příjemné vánoční
svátky a všechno nejlepší v novém roce
2022.

Zdeněk Onderka
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POZDRAV Z KOSTELA
Vánoční vůně
Rád bych Vás všechny povzbudil, abychom tento výjimečný sváteční čas
dobře prožili a vychutnali si jeho krásu! Četl jsem příběh, ve kterém se jeden
smutný člověk rozhodl odejít do hor, které se vznášely za městem, ve kterém
žil. Na cestě potkal pastýře. Ten, jako moudrý člověk, na něm poznal, že není
šťastný. Zeptal se ho: „Co tě trápí?“ A on mu odpověděl: „Cítím se opuštěný,
jsem sám.“ „Já jsem taky celé dny sám, a přesto nejsem smutný,“ řekl pastýř. Ten
člověk mu odvětil: „To je asi tím, že máš Boha.“ Pastýř na to: „Máš pravdu,
mám Boha a věřím v Něho.“ A ten člověk mu řekl: „Já nedokážu uvěřit, že Bůh
může mít rád i mne.“ Pastýř se zamyslel a odpověděl: „Vidíš, tady dole je
město, ze kterého přicházíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? Slunce je
jen jedno, a přesto každé ráno, když vychází, políbí každé, i to nejmenší okno
a celý den do všech svítí. Tak je to i s tebou. Ale možná problém je v tom, že
máš zavřené okenice…“
Přátelé! Přichází k nám nejkrásnější poselství letošních Vánoc! Poselství, které
nás pobízí, abychom „otevřeli okenice“ a nechali do svého života proniknout
paprsky Boží lásky! Ty „okenice“ mohou mít různou podobu, třeba mnohých
starostí, které jsme letos řešili a třeba ještě v budoucnu řešit budeme.
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Pamatujme: Bůh nás nikdy neopouští! A pevně věřím tomu, že Boží láska se
dotýká člověka v každé době! Možná si někdo pomyslí, jestli se to týká i jeho?
Často je tomu tak, že když otevřeme okenice, cítíme příjemnou svěží vůni…
Vůni jara, vůni rozkvetlých luk… Pokud tomu tak není, pokud nic necítíme...
Obzvlášť teď víme, že to může znamenat problém – nemoc! Nicméně vánoční
svátky jsou také o vůních. Někdo z Vás už možná letos prohlásil, že jeho dům
provoněly Vánoce...
Vůně Vánoc je spojena s vůní našeho domova, na kterou později s láskou
vzpomínáme… S vůní cukroví, perníku a hřejivého svařáku, vůní vánočního
koření, hřebíčku a skořice. S vůní smrku, jehličí, purpury… Kdysi jsem dostal
takové vánoční přání – Desatero vánočních vůní. A to teď s láskou posílám
i Vám:
• vůni hvězdy z Betléma, která osvětluje,
• vůni úsměvu, který rozzařuje,
• vůni zdraví, které posiluje,
• vůni objetí, které zahřívá,
• vůni zázraku, který proměňuje,
• vůni harmonie, která zklidňuje,
• vůni betlémské rodiny, která spojuje,
• vůni víry, která ohlašuje,
• vůni naděje, která žije,
• vůni lásky, která je věčná.
A spolu s těmito vánočními vůněmi ať zavítá do
Vašich domovů láska a pokoj, zdraví a radost, Boží
požehnání a přímluva Matky Boží, a to nejen v tyto
sváteční dny, ale i v celém nadcházejícím roce 2022!
Upřímně doufám, že vánoční bohoslužby se budou konat jako obvykle, i když asi
nikdo z nás momentálně neví, jaká opatření budou ve svátečním období platit.
Všechny informace získáte v pravý čas na kostelních vývěskách nebo
na internetových stránkách komárovské farnosti: www.farnost-opavakomarov.jex.cz.
Váš farář P. Adam Małek
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ŠMAJDALOVÉ
Letošní rok život nás všech nepříjemně ovlivnila epidemie koronaviru, kdy
nebylo vždy možné se scházet, což do jisté míry poznamenalo i naši činnost,
a to zejména v první polovině roku. Přesto všechno jsme nezaháleli a v rámci
možností jsme byli aktivní při organizování různých akcí. Kromě našich
tradičních úterků, kdy buď pěšky či na kole vyrážíme do blízkého a někdy
i vzdálenějšího okolí nebo navštěvujeme různé kulturní památky, jsme stihli
i následující:

Na jaře jsme v rámci akce Ukliďme Česko prošli Nové Sedlice a část Suchých
Lazců kolem přehrady až na Přerovec, kdy jsme do igelitových pytlů posbírali
všechny odpadky. Dalším podobně zdařilým počinem byl úklid
a „znovuzrození“ novosedlické Skály. Malebné místo, na které jsme rádi
chodili už jako děti i my se svými rodiči (stejně jako k Velkému dubu), zarostlo
a upadlo v zapomnění. Toto historické místo jsme zkulturnili, a tím nabídli
i veřejnosti. O to víc nám zde nyní chutnají opečené špekáčky nebo vaječná
smaženice. Před Velikonocemi jsme u kapličky v centru obce, stejně jako
v minulosti před vánočními svátky, zrealizovali velikonoční výzdobu, abychom
zdůraznili a obohatili tyto svátky jara pro obveselení a radost ostatních. Tento
náš počin se setkal s velmi pozitivními ohlasy.
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K našemu celoročnímu programu také patří již zmíněné výšlapy do hor. Tak
jsme pokořili nejvyšší horu Jeseníků Praděd, ale i Lysou Horu v Beskydech.
Také jsme podnikli několikadenní zájezd do Krkonoš, kde jsme poznali nejen
bývalé bydliště našich členů, ale vyšlápli si i na Sněžku. Tam nám sice nepřálo
počasí, to ale vůbec neubralo radosti z vítězného dobytí vrcholu. V rámci
příjemné spolupráce se štítinskými cvičenkami TJ Tatran se naše členky
pravidelně každé pondělí účastní cvičení. Toto partnerství vyústilo také
ve společné několikadenní pobyty v Jeseníkách a Beskydech.

Konec prázdnin již tradičně patří dětem. Za přispění obecního úřadu
a místních hasičů jsme zorganizovali již 5. ročník veselého pochodu lesem
za poklady se startem i cílem na místním hřišti.
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Kromě krásného počasí nás potěšila rekordní účast. Kolem padesáti dětí
za doprovodu svých rodičů nebo prarodičů bylo velmi spokojeno a my také.
Věříme, že nenáročné úkoly, které byly vždy korunovány sladkou odměnou,
obohatily vědomosti a dovednosti dětí v oblasti přírody i tělesné přípravy.
Děti se nebály ani ježibaby, obzvláště když je pak čekaly napečené koláče
a grilované pochoutky.
Podzim je každoročně obdobím sklizně a hodnocení výsledků celoroční práce.
K tomu patří i dožínky, do jejichž příprav se pravidelně zapojujeme jak
v Nových Sedlicích, tak ve Štítině (tam jsou dožínky spojeny s Dnem horníků).
Na slavnostech nabízíme ve stáncích své výrobky.
Veškerou naši činnost motivuje aktivní zájem o přírodu a poznávání jejích
krás, utužování tělesné kondice, soudržnost ke skvělému kolektivu a snaha
také vytvořit něco pro druhé.
Jiří Rybář

Elegant spolek v Nových Sedlicích – https://elegantspolek.cz/
Elegant spolek realizuje projekty, v nichž se snoubí sport, kultura, historie.
Podporuje aktivní životní styl, originalitu, kreativitu a zdravý rozum. Dne
21. srpna 2021 uspořádal spolek ojedinělý závod na kolech s ocelovým
rámem bez karbonových doplňků vyrobených do konce roku 1990, který
projížděl také Novými Sedlicemi.
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RANČ SETKÁNÍ – ROK 2021
Balanc na hraně, nahoru a dolů. Náročný rok pro všechny, nesoucí se
ve strachu a nejistotě, někdy více, někdy méně, nahlas na nás křičící ze všech
stran. Všechny možné zákazy a příkazy se dotýkaly také nás, ale koně se venčit
musí, a tak jsme rádi, že jsme tím vším společně s vámi propluli až
do dnešních dní.
I v době největších omezení lidé překonávali své strachy a hledali útočiště
u koní, v klidu lesa. Koníci dělali radost všem tak, jak nejlépe umí – milým
pohledem, trpělivým snášením všech doteků a klidným pohoupáním
na hřbetě...

Na začátku prázdnin černého koně Cata postihla silná kolika, skončil na
operačním sále. Další tři měsíce jsme všichni bojovali, doufali a těšili se, až
zase bude v pořádku a bude moct vrátit veškerou vaši podporu a pomoc tím,
že zase bude vozit. Bohužel, nestalo se tak.
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S milovaným Černým jsme se museli rozloučit, a tak nás poprvé na naší
koňské cestě zasáhla smrt parťáka. Vyrovnává se s tím těžko, moc tu chybí.
Nejen nám, ale i všem, kterým dělal radost. Co bude dál, nevíme. Koukáme se
po novém koníkovi, tak uvidíme, kdy naše stádo bude zas kompletní, na stavu
čtyř koní, tak abychom zase naplno mohli sloužit všem, které to ke koním
táhne.

Toto těžké období nás vrací na tvrdou zem, do vlastního nitra, do uvědomění
si svého nepatrného bytí v čase omezeném. Všichni jsme jen poutníci na téhle
zemi, užijme tedy čas, který zde máme, budováním pěkných pevných vztahů,
vzájemnou blízkostí, vyplňme ho láskou, porozuměním, úsměvem. Nestojí to
mnoho, stojí to jen „náš“ čas...
Děkujeme, že můžeme být součástí dění v naší obci a tvořit tak společné
hezké prožitky, střípky do vzpomínek našich životních cest... A já věřím, že
na konci, až nám dojde čas, se všichni zase sejdeme...
Tak na setkání!
Za všechny z ranče Johanka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – SDH
MLADÍ HASIČI – Náš rok
Letošní rok nezačal zrovna růžově. Nouzový stav nám opět nedovolil se
scházet. Tréninky byly jen nahodilé, tím pádem nebyla příprava na soutěže
nejlepší. Současně spoustu soutěží pořadatelé kvůli covidu zrušili.

V květnu jsme pomáhali uklízet obec a potom nás čekal až letní stanový
tábor. Letos to nebyla Slezská Harta, ale Libavá. Tábořiště uprostřed lesa
v Podlesí u Budišova nad Budišovkou bylo krásné a zároveň trošku
strašidelné, hlavně v noci. Tady jsme hledali cestu do Saturového města,
nalezli saturovou bránu a odhalili tajemství obyvatel Saturového města. Byl to
krásný týden uprostřed přírody, kde jsme se naučili střílet z luku i vzduchovky,
nespoléhat se jen na sebe, ale pracovat v kolektivu, uvařit si polévku, vyrobit
erby i terče.
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Od září začaly pravidelné tréninky, přijali jsme nové členy z řad nejmenších ☺
a doufáme, že příští rok bude klidný, pohodový a bez pandemie.
Olga Smolinková

Hasiči – dorost
I letošní rok byl, bohužel, pro naše dorostence stále ovlivněn pandemií. Přesto
jsme se některých závodů zúčastnili.
Na jaře např. okresního kola dorostu, které se konalo v Opavě na Tyršově
stadionu, kde závodníci soutěžili ve dvojboji a v běhu na 100 m s překážkami.
Za naše družstvo se zúčastnili Nikol Današová, Radim Bělica a Klára Kubesová.
Právě poslední dva zmiňovaní se umístili nejlépe. Radim na 3. a Klára na
2. místě ve své kategorii. Zde je důležité zmínit, že Klárce utekl postup do
Krajského kola o 0,075 s. I tak si všichni tři zaslouží pochvalu.
Další větší soutěží bylo již tradiční TFA JUNIOR v Kopřivnici. Zde se velice dařilo
a všichni podali vyčerpávající výkon. Umístili se takto: Klára 7. místo, Radim
3. místo, Nela 1. místo, Nikol 1. místo.
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Pokračování soutěží v TFA, které se konalo ve Lhotě u Opavy, se zúčastnila
Nikol a umístila se na vynikajícím 2. místě.
Poslední soutěží byly šedesátky konané v Borové, kde nás reprezentoval
pouze Radim Bělica.
Kromě soutěží se Nikol Današová také zúčastnila šestidenního výcviku
na Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Kurz byl zaměřen na
odbornou stránku hasičiny.
Všem dorostencům, kteří se účastní soutěží a reprezentují jak náš sbor, tak
naši obec, moc děkuji a přeji, aby se jim takto dařilo i v následujících
sezónách.
Jan Lindovský
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Jednotka SDH
Po dokončení rekonstrukce hasičárny bylo potřebné místnost dovybavit
nábytkem a garáž pracovním stolem a regálem. Proto byla na 30. ledna
svolána brigáda. Nyní má každý člen jednotky svou skříňku s přiděleným
zásahovým oblečením a materiál je přehledně uskladněn v garáži.

Dne 13. února chodil po obci omezený průvod s medvědem k připomenutí
masopustu. Večerní pochování basy se z důvodu opatření spojených
s covidem-19 nekonalo.
Tradiční jarní sběr šrotu a starého papíru byl organizován 1. května.
Po deštivých dnech v první polovině května byla naše jednotka povolána
k několika výjezdům – jednalo se hlavně o čerpání vody ze zatopených sklepů,
a to zejména v ulici Nová a ulici Opavská.
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Následně byla jednotka vyslána k čištění obecních komunikací a odstranění
naplaveného bláta na hřišti.
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Dne 4. září jsme byli pozvání
na 24. svatofloriánské setkání
hasičů a hasičských zástav. Náš
sbor
reprezentovali
Jan
a Vladimír Lindovští a Marcel
Štalmach.
Dne 2. října proběhl podzimní
sběr šrotu. Průjezd obcí byl
z důvodu rekonstrukce vodního
toku Sedlinka omezen, ale i tak
se akce zdařila.
V říjnu jsme obdrželi od starosty
okrsku č. 1 tuto pozvánku:
„Na základě Vyhlášky MV
č. 247/2001 Sb. – o jednotkách
PO a Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 2 ze dne 30.1.1998 –
odborná způsobilost a příprava členů jednotek SDH obcí v návaznosti na
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 67/2001 Sb., § 75 písmeno b) a c) proběhne v Raduni dne 23. 10.
2021 od 9.00 hodin praktická odborná příprava strojníků jednotek SDH obcí
1. okrsku na téma ‚Čerpání vody a zkoušky čerpadel‘.
Zkoušky požárních
stříkaček PS 12, 8
a
cisternových
automobilových
stříkaček,
které
jsou
v majetku
obcí
a
města
okrsku
č.
1,
proběhne
dne
23. 10. 2021 od
9.00 hodin tamtéž.“
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V druhé polovině října v naší hospodě na hřišti nájemce ukončil provoz.
Na výboru bylo dohodnuto, že je potřeba budovu vymalovat, uklidit
a poohlédnout se po jiném nájemci. Do doby, než někoho najdeme, bude
budova na hřišti sloužit jako klubovna s tím, že hasiči v tomto prostoru budou
nápomocni při organizaci společenských a sportovních akcí.
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Dne 6. listopadu ještě proběhla závěrečná brigáda v hasičárně určená
zejména k zazimování strojů.

Závěrem bych vám chtěl za hasiče popřát klidné a hezké svátky a hodně
zdraví do příštího roku.
Ing. Tomáš Onderka, MBA, starosta hasičů

SKAUTI – 12. oddíl DOHODA
Na rok 2021 jsme se všichni těšili jako na smilování s nadějí, že se budeme
moci zase společně scházet. Avšak tento rok nebyl tak přejícný, jak bychom si
přáli. To nám však nevzalo vítr z plachet a začali jsme rok vzpomínáním na
vydařený loňský tábor. Společně jsme se online dívali každý týden na nový díl
ságy Harryho Pottera v podání skautů a skautek 12. oddílu Dohoda. Všechny
díly jsou ke shlédnutí na YouTube kanálu Oddíl 12. Dohoda. Kromě toho také
probíhaly online schůzky většiny družinek v prostředí aplikace Discord, kde si
rádcové a vedoucí družin vytvářeli opravdu velice zajímavé programy.
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Přišly jarní dny a s nimi světlo na konci tunelu, že bychom se mohli konečně
scházet na tradičních schůzkách, alespoň venku, a nejen v online prostředí.
Bohužel nebyla skutečnost tak zářná. První společné akce byly velice
obezřetné, jelikož jsme nevěděli, co si v nové covidové situaci dovolit.
Zúčastnili jsme se ve svém okolí Dne Země, kdy jsme čistili naši krajinu od
odpadků. Přišla polovina května a my se konečně mohli pustit do tradičních
schůzek venku a mít radost z toho, že můžeme být spolu. Kromě toho jsme
volný čas využili k plánování tábora a přípravám na inovace našeho
táborového vybavení. Vytvářeli jsme například celé nové lavičky do nového
hangáru.

Tábor přišel přesně se začátkem léta. Se skauty staršími 14 let jsme se vydali
na cestu na tábor o pár dní dříve – oproti pěším zkušenostem z minulého
roku jsme letos zvolili dopravu na dvou kolech. Tudíž se z nás na chvíli stali
opravdoví cyklisté tělem a většina i duší.
Letošní tábor jsme se přesunuli o pár set let do minulosti do středověku, kde
všemu v okolí naší Harty vládl kníže Hartold. Na táboře jsme se věnovali
kromě her také středověkým a novodobým řemeslům.
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Cyklistický oddíl se vydával na výlety na kole, do dalekých krajů, jelikož bližší
okolí Hartského knížectví máme již z minulých let prozkoumáno.

Začátkem září vrcholily veliké přípravy, jelikož jsme se chystali na nové členy
a dva náborové dny. Jeden se konal na Štítině, druhý v Podvihově. Celkově
nám přibylo okolo 30 nových vlčat a světlušek, ale také starších skautů, kteří
se přidali k našemu společnému skautskému životu. Hned jsme se s vervou
pustili do schůzek, vlčata se světluškami – spolu se zkušenými skauty – hltali
nové možnosti učit se navzájem novým dovednostem.
Mnozí naši skauti se v letošním roce, kdy měli méně možností se angažovat,
věnovali také své osobní dráze a doplňovali si své skautské vzdělání: vedoucí
tzv. vůdcovské zkoušky, roveři tzv. čekatelské zkoušky a rádci rádcovské
kurzy, které jim jsou velkou inspirací v dalším vedení.
Kromě všech těchto aktivit naši střediskoví kamarádi z Háje ve Slezsku staví
novou klubovnu, takže tam vedoucí a starší skauti ve volném čase dojeli
přiložit ruku k dílu, jelikož je to stavba krásná a velkolepá a v budoucnu
budeme mít možnosti ji využít.
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V říjnu jsme uspořádali chatu pro mladší skauty, vlčata a světlušky v klubovně
ve Zlatých Horách, kde jsme ještě netušili, jak moc můžeme být rádi, že
se můžeme stále vídat.
Bohužel znovu přišly zlé časy, které nás vrátily do našich domovů, a nám
nezbývá nic jiného, než se zase těšit na společně strávené chvíle.
Matěj Kaštovský

Zamyšlení
Kouknu-li se půl rok zpátky –
žádná paráda.
Jenom samé opatření.
K rekreaci, co ti zbývá –
jenom zahrada.
Na zahradě? Co se děje;
kromě práce na tě hledí
stále stejné obličeje.
Tak si říkám:
moje milá – odpověď je jediná,
zbývá ti jen vakcína.
Rychle se hned eviduji,
do Kravař se dostavím
a po celé anabázi
nad stavem se zastavím.
Proběhlo to bez následků
a i dalších potíží.
Velice se raduji,
když dožínky se přiblíží.
Prožívám je bez problému,
roušky stále nosívám,
ale chci teď beze strachu
zodpovědně říci vám:
nechejte se naočkovat,
vůbec nic vám nehrozí,
abyste snad, milí zlatí,
nestali se nebozí.
Božena Horáková
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ÚSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ
Martina Lindovská
Martina Lindovská, studentka 1. ročníku obchodní akademie, se letos opět
zúčastnila soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, vyhlašované
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, a stejně jako loni dosáhla skvělého
umístění. Se svou literární prací na téma „Dopravní nehody na železničních
přejezdech“ vyhrála okresní i krajské kolo a v celorepublikovém kole obsadila
krásné 3. místo.
Gratuluji Martině k tomuto výsledku a přeji jí, ať se jí daří v tvůrčí činnosti
i v dalších letech. Věřím, že svou aktivitou inspiruje rovněž ostatní…
Zuzana Rohovská, starostka
Krátký výčet některých soutěží, kterých se Martina také zúčastnila:
Nakopni se marketingem – literární soutěž Obchodní akademie v Opavě
Mezinárodní soutěž Intersteno (2020) – psaní na PC
Mistrovství ČR (2019) – psaní na PC
Celorepublikové talentové soutěže (2019) – psaní na PC

47
www.novesedlice.cz

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:

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
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