zima 2018
OBEC NOVÉ SEDLICE

Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
je advent, před námi vánoční svátky a za dveřmi již netrpělivě čeká rok 2019.
Pojďme se ale ještě na chvíli vrátit do minulosti a zavzpomínat na to,
co všechno jsme společně zažili v tom roce letošním. Vzpomínkové fotografie
naleznete dále na stránkách tohoto zpravodaje. Přestože se někomu může
zdát, že bydlet na malé obci, jako je ta naše, musí být pěkná nuda, myslím,
že u nás toto v žádném případě neplatí.
Začněme tedy pěkně popořádku… S loňským rokem jsme se společně rozloučili
při zpívání u vánočního stromu na hřišti, kde nám krásně zazpívaly děti
z mateřské školy pod vedením Jany Popkové a Jany Novákové. Potom, co se
děti rozprchly po hřišti, následovalo vystoupení oblíbeného místního
příležitostného mužského pěveckého sboru, který svými písněmi navodil tu
správnou vánoční atmosféru.

Příležitostný mužský pěvecký sbor (prosinec 2017)
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V lednu dobrovolníci z obce věnovali svůj čas tříkrálové sbírce charity Hrabyně,
do které jste přispěli úžasnou částkou 26 184 Kč. Poslední lednovou sobotu
jsme si zatančili na černobílém obecním plese, kde nám předvedli super show
David Pross, Matěj Kaštovský, Silvie Straková Pavelková, Petr Onderka,
Michaela Sáňková a Katka Prchalová, která hned v únoru, společně s rodinou
a přáteli, připravila pro sedlické děti maškarní ples. Dobrovolní hasiči opět
vodili medvěda a pochovali basu. Od února jsme v obci ve spolupráci s MAS
Opavsko zahájili nový projekt sociálního poradenství pro občany zdarma.

Sraz před klakotáním 2018
Obnovená tradice klakotání si letos v březnu zase našla své příznivce, kteří na
Zelený čtvrtek klakotali místo zvonů, které „odletěly do Říma“. V dubnu jsme
se v rámci akce „Ukliďme Česko“ snažili uklidit alespoň tu naši malou dědinku.
Sice to u nás ještě všude nefunguje tak, jako „na Prajzské“, ale je fajn sledovat,
že každým rokem přibývá těch, kteří se snaží pomoci obci a uklízí a udržují také
prostor před svým plotem. Velice si toho vážím, protože, věřte nebo ne,
ale opravdu není jednoduché najít na tak malé obci pracovníky pro údržbu
a úklid obce.
A proto zde musím poděkovat Jirkovi Schreiberovi, Ivo Šimečkovi, Žanetě
Möbiusové, Romanovi Kaštovskému, Aleně Vaňkové a Janě Hlavicové za to, že
nám i nadále pomáhají.
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Uklízíme svět, Česko, a hlavně ty naše Sedlice…
Konec dubna byl v režii klubu žen, které instalovaly v obecním sále zajímavou
výstavu „Když se řekne papír“ a hned za týden se svými košťaty řádily se
sedlickými dětmi na čarodějnickém reji, opět pod taktovkou Katky Prchalové,
za pomoci Lenky Pavelkové, Honzy Horáka, Petra Onderky a Matěje
Kaštovského.
První květnový pátek přišly abecedy znalé děti strávit Noc s Andersenem,
kterou zorganizovala knihovnice Tereza Klemensová. O tom, jak naše knihovna
funguje, se dočtete dále ve zpravodaji. Pro ty z Vás, kdo milujete knihy, je naše
knihovna ideálním místem pro trávení volného času. Nevěříte? Tak se přijďte
přesvědčit. Naše knihovna je sice malá, ale moderní a Terezka má opravdu
přehled…
V květnu jsme opět díky klubu žen mohli ochutnat skvělou vaječnou smaženici,
kterou pod altánem na otevřeném ohni namíchala Hanka Kadulová. V rámci
celorepublikové akce Noc kostelů jsme měli možnost si prohlédnout například
kostel v Komárově.
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Opravdu výjimečná byla letošní „májka“ – v naší obci se totiž před osmnácti
lety nenarodil žádný chlapec, který by letos májku mohl postavit; roce 2000 se
v Nových Sedlicích narodila pouze jedna dívka. Naštěstí se našlo dost místních
chlapů, kteří, v zájmu zachování tradice, zvládli instalovat májku tak bezpečně,
že se ji nepodařilo pokácet žádnému z chlapců z okolních vesnic.
O květnovém poznávacím zájezdu do kraje olomouckých tvarůžků se můžete
dozvědět více v příspěvku klubu žen. Věřím, že se nám v roce 2019 podaří třeba
zase ve spolupráci s klubem žen zorganizovat pro naše občany také další zájezd
po zajímavostech naší vlasti.
V měsíci květnu nominovalo občanské sdružení Za Opavu projekt rekonstrukce
naší školky do architektonické soutěže Cena J. M. Olbricha, ve které byla
projekt hodnocen odborníky jako „nesmírně zdařilé zateplení historického
budovy s obnovou původního vzhledu“.
Od června bylo v naší obci cítit mírné napětí způsobené jak dopravními
komplikacemi kvůli rekonstrukci povrchu na ul. Opavská, tak například
veřejným projednáním záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“.

Maškarní ples 2018
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Čarodějnický rej 2018
Oslavy dne dětí a posvícení jsme spojili do jednoho víkendu. V pátek 8. června
připravil Honza Horák diskotéku, druhý den se konala oslava dne dětí, kdy si
naše místní parta nadšenců připravila program pro děti na téma „Hvězdné
války“. Bohužel v okamžik zahájení akce se spustil déšť a vítr, které, i když to
tak zprvu mohlo vypadat, nebyly součástí programu. Nicméně nás to
neodradilo, chvíli jsme počkali a zbytek dne, včetně výtvarné soutěže na téma
moje obec a taneční zábavy, jsme si náležitě užili.
Posvícenská neděle se nesla ve znamení dopolední bohoslužby v kostele
a odpoledního posezení na hřišti s cimbálovou muzikou Vedrovci, kdy jsme
pokřtili první knihu o historii naší obce, kterou napsal náš pan kronikář Tomáš
Sáňka a která se těší velkému zájmu v celém regionu. Kniha je stále v prodeji
na obecním úřadě za cenu 350 Kč.
Na konci měsíce června jsme ještě oddali druhou novosedlickou občanskou
svatbu, a pak už přišly prázdniny a doba dovolených…
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V září jsme obdrželi výbornou zprávu ze Svazu měst a obcí ČR: Břetislav Světlík
se s projektem rekonstrukce budovy mateřské školy umístil na krásném
3. místě v celorepublikové soutěži Architekt obci 2018. Děkujeme
a gratulujeme! Nejvíce pozornosti a úsilí se ale v září věnovalo již tradičním
Dožínkám, o kterých Vám povypráví Petr Holeš, kterému moc děkuji za jejich
organizaci.
V říjnových volbách do obecního zastupitelstva většina zastupitelů obhájila své
mandáty. Dovolte mi, abych Vám, voličům, jménem svým i jménem zvolených
zastupitelů poděkovala za Vaše hlasy a Vaši podporu. Opět se budeme snažit
dělat pro naši obec v rámci svých možností maximum. Nově jsme
v zastupitelstvu přivítali Lenku Pavelkovou a Stanislava Konečného.
Ráda bych zde poděkovala Zuzce Miketové a Katce Prchalové za jejich práci
zastupitelek v uplynulém volebním období a za jejich pomoc při pořádání akcí
pro veřejnost. Mé díky patří také Kristině Onderkové a Renátě Klemensové za
jejich dosavadní činnost ve finančním výboru. Po volbách je v jejich práci
nahradili členové zastupitelstva Lenka Pavelková a Luděk Číž.

Výstava klubu žen „Když se řekne papír…“
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Veřejné projednání záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“
Do konce října jsme pak měli možnost se zúčastnit drakiády s mateřskou
školou, nádherné výstavy obrazů pana Milana Onderky z Nových Sedlic,
Svatohubertské mše v kostele nebo poutavé přednášky pana kronikáře
Tomáše Sáňky ke 100. výročí vzniku samostatného státu a 20. výročí
osamostatnění naší obce.

Dětský den a „Hvězdné války“
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Výstava výtvarné soutěže na téma „Moje obec“
V listopadu jsme společně s dětmi a rodiči přivítali na zahradě sv. Martina na
bílém koni, u cimbálovky se sousedy jsme si zabékali nad svatomartinskou
husou, posbírali velkoobjemový odpad, staré železo a papír, poslední zbytky
bioodpadu... A advent je zase tady.
Do toho všeho veřejná zasedání zastupitelstva, akce mateřské školy, školy ve
Štítině, akce dobrovolných hasičů a klubu žen, soukromé a rodinné oslavy
a člověk se až diví, jak ten rok zase utekl jako voda…
Dovolte mi, abych Vás tedy všechny opět pozvala na tradiční zpívání
u vánočního stromu, které se bude konat v sobotu 22. 12. 2018 v 16.30 hod na
hřišti. Tam můžeme pospolu ten letošní rok u něčeho dobrého zhodnotit
a přivítat ducha letošních Vánoc.
Přátelé, přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce a do roku 2019 zdraví,
štěstí, lásku a hlavně pohodu!

S úctou a úsměvem Zuzana Rohovská, starostka
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Zastupitelstvo obce pro období 2018-2022
Nezávislí 2018
(839 hlasů)

počet hlasů

funkce

Ing. Petr Onderka

158

předseda finančního výboru

Petr Holeš

151

místostarosta

Ing. Břetislav Světlík

122

předseda kontrolního výboru

Stanislav Konečný

84

člen zastupitelstva

Zuzana Rohovská

171

starostka

David Stoniš

113

člen kontrolního výboru

Bc. Lenka Pavelková

89

člen finančního výboru

Radim Bělica

115

člen kontrolního výboru

Luděk Číž

99

člen finančního výboru

Pro Nové Sedlice společně
(689 hlasů)

Za tradiční a Nové Sedlice
(558 hlasů)

Obyvatelstvo obce v roce 2018
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

500
209
199
82
10
4
4
2
5
3
156
0
1
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Krátce z obecního úřadu
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Stav na bankovních účtech obce k 29. listopadu 2018 činí 4 603 829 Kč
a výše úvěru činí 1 875 937 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2019 jako
schodkový, s příjmy ve výši 6 583 909 Kč, výdaji ve výši 10 533 909 Kč
a financováním ve výši 3 950 000 Kč (schodek bude vyrovnán přebytky
z předchozích let).
Výměnou veřejného osvětlení (VO), realizovanou v roce 2016, byla
průměrná roční spotřeba elektrické energie obce na VO snížena
z původních 33,5 MWh na 7,6 MWh.
V roce 2018 získala obec dotace v celkové výši 1 213 600 Kč
(rekonstrukce hasičské zbrojnice 700 000 Kč, zpracování studie na
odvádění odpadních vod 200 000 Kč a zpracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníku a cyklostezky na ul. Opavská
313 600 Kč)
V neděli 23. prosince 2018 od 13.30 hod se bude v obci roznášet
betlémské světlo.
Obecní úřad v Nových Sedlicích bude od 27. 12. 2018 do 4. 1. 2019
uzavřen.
Tříkrálová sbírka v Nových Sedlicích proběhne v sobotu 5. ledna 2019.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje zveřejnil dne 8. 10. 2018
souhlasné stanovisko k záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní
obchvat“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Nyní bude následovat posouzení záměru z hlediska ekonomického.
Pracovnice katastrálního úřadu v Opavě dokončily jednání s majiteli
nemovitostí v katastru naší obce za účelem zpřesňování jejich hranic.
V současné době probíhá zaměřování změn geodety. Předpokládaný
termín dokončení celého procesu zpřesňování hranic je přelom roku
2019/2020.
Lesy ČR s. p. dokončily odbahňování vodní nádrže Sedlinka na katastru
obce Suché Lazce. V rámci stavby bylo rovněž navrženo upravit
přelivné hrany vodní nádrže, tj. snížit dolní hranu vtokových oken
požeráku a zvýšit úroveň hrany bezpečnostního přelivu. Po vyřezání
otvorů v betonové konstrukci požeráku a zhodnocení stavu požeráku
však bylo rozhodnuto o nezbytnosti provést jeho kompletní
rekonstrukci. Důvodem je špatná kvalita betonu a pracovních spár,
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

které vznikly v minulosti při provádění betonáže. Kompletní
rekonstrukce bude provedena v rámci samostatné akce „VN Sedlinka
– rekonstrukce požeráku“. Stavební práce budou probíhat
při současně vypuštěné vodní nádrži. Opětovné napuštění nádrže tedy
bude možné až po provedení rekonstrukce požeráku. Zahájení
napouštění se předpokládá v podzimních měsících roku 2019. Investor
(Lesy ČR) upozorňuje občany, že vodní nádrž, tj. retenční prostor
včetně hráze, tvoří staveniště stavby.
Provozovatel telefonního automatu na prodejně Hruška v Nových
Sedlicích informoval obecní úřad, že tento přístroj bude v lednu 2019
z důvodu minimálního využívání demontován.
Na mostě u obchodu Hruška v Nových Sedlicích dojde od prosince
2018 ke změně místní úpravy provozu. Z důvodu havarijního stavu
tohoto mostu zde Magistrát města Opavy stanovil umístění značek
zatížitelnosti mostu B13 (3 tuny) a dodatkových značek E5 (jediné
vozidlo 9 tun). Změna místní úpravy bude platná do doby, než bude
most opraven. Obec již zadala zpracování projektové dokumentace na
opravu mostu (v ceně 71 995 Kč) a pokusí se na opravu získat dotaci.
Po vydání závazného stanoviska ve věci záměru severního obchvatu
(silnice I/11) byly obnoveny práce na novém územním plánu obce,
projektant přislíbil obci předat návrh zadání územního plánu v prosinci
2018. Všechny Vámi podané žádosti o změnu ÚP byly projektantovi
předány ke zpracování.
Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou Dopravoprojekt Ostrava a.s. na
zpracování projektové dokumentace (PD) na výstavbu nového
chodníku a cyklostezky na ul. Opavská v ceně díla 523 204 Kč. Na tuto
PD získala obec dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci jeho
dotačního programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2018. Předpokládaná výše dotace bude po realizaci projektu činit 70 %
z uznatelných nákladů.
Po celý rok 2019 budou v rámci sociálního poradenství v obecním sále
jednou měsíčně pokračovat individuální konzultace pro občany
zdarma. Záměrem poradenství je zvýšit povědomí a přístup občanů
k informacím o sociálních službách a systémech státní podpory
(varianty a dostupnost sociálních služeb, systém státní sociální
podpory, pomoc v hmotné nouzi, poskytnutí podpory v oblasti
zaměstnanosti, zadlužení, opatrovnictví atd.).
Máte-li zájem o zasílání informací z obecního úřadu na Váš e-mail,
napište nám na úřad e-mail ve formátu: "Já, Vaše jméno a příjmení,
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žádám o zasílání informací z obecního úřadu a dávám souhlas
se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu mého jména, příjmení
a e-mailové adresy za tímto účelem. Svůj souhlas dávám na dobu
neurčitou." Původní databáze e-mailů pro rozesílání zpráv byla
z důvodu GDPR smazána. Pokud jste nám doposud svůj souhlas
neposlali, další zprávy už Vám zasílat nemůžeme.
Jubilejní 20. obecní ples na téma „První republika“ se letos bude konat
v sobotu 2. února 2019 od 19.00 hod. v obecním sále.
Zuzana Rohovská

DOPADY NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
USCHOVÁVEJTE OD 1. 1. 2019 DOKLADY O VÝVOZU SVÝCH ŽUMP
Obec Nové Sedlice nemá dosud vybudovanou splaškovou kanalizaci
zakončenou centrální čističkou odpadních vod (ČOV). V obci byla v minulosti
vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí jak dešťové vody, tak odpadní
vody do obecní kanalizace zakončené několika výustěmi dočasně povolenými
vodoprávním úřadem. Stále velká většina lidí v obci vypouští své odpadní vody
do žump s „načerno“ vybudovaným přepadem, nebo přes septiky do obecní
kanalizace, popř. do trativodů zasakujících do podzemních vod na svém
pozemku.
Novelou vodního zákona s účinností od 1. 1. 2021 dochází k povinnosti
uschovávat doklady o vývozu odpadní vody z žumpy. Novela č. 113/2018 Sb.
mimo jiné pro občany zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody z jejich
bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz splašků ze žump do
čistíren odpadních vod od roku 2021 (za dva roky zpětně).
Shrňme si znovu, co je to žumpa a co je to septik.
Jímka na odpadní vody (žumpa)
Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody
shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní
nesmí prosakovat nebo samovolně vytékat. Z tohoto vyplývá, že odběr pitné
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vody pro domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat
vyvezenému množství odpadních vod z jímky.
Citace dle zákona o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může
provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude
patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název
osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které
budou odpadní vody zneškodněny.“
Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění akumulačního
prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa
není zařízením způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod
(není čistícím zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod
povrchových či podzemních. K vypouštění nečištěných odpadních vod není
vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení.
Znamená to tedy od 1. 1. 2019 pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat
pro případnou kontrolu.
Septik
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody
protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění
a usazování kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito
způsoby:
• Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž
konci se nachází volná výusť do vodního toku.
• Do povrchových vod – vodního toku, rybníka apod. ať už přímo, nebo
pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky v obci
nachází.
• Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.
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Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových
nebo podzemních vod musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod,
vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku
bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku podle § 116 odst. 1b)
nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b)
Lidé si pletou žumpu se septikem. Nevědí, jak často je čistit.
1.
Jaké povinnosti má majitel domu, který není napojen na kanalizaci
a používá žumpu?
Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem. Tzn. při naplnění
žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu odpadních vod, kde jsou vody v souladu
se zákonem zlikvidovány, resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje
doklad, který předkládá při případné kontrole.
U septiku musí majitel dbát především na plnění předepsané kvality
vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle kanalizačního řádu, a to tak,
že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3 vyveze stejným způsobem
jako u žumpy. U septiku by navíc měl kontrolovat kvalitu odpadních vod
i odběrem vzorku pro zjištění účinnosti čištění, resp. souladu sledovaných
parametrů dle kanalizačního řádu provozovatele kanalizace.
Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje udržovat tyto stavby v dobrém
technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá předmětem kontroly!
Netěsnosti mohou způsobit problém v životním prostředí, nebo i poškození
sousedních nemovitostí či domu majitele samotného.
2.

Co mu hrozí, když tyto povinnosti neplní?

Jestliže vlastník doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to bez dalšího
považovat za porušení povinností stanovených vodním zákonem pro nakládání
s odpadními vodami.
Sankce i pokuty jsou voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše
desítek tisíc korun.
3. Kdy provádí magistrát kontroly – namátkově, nebo na základě udání?
Jak to funguje v praxi?
15
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Jedná se o kontroly na základě oznámení, nebo při haváriích s dopadem na
životní prostředí, ale nijak výjimečnými nejsou ani namátkové kontroly
dodržování platné legislativy.
4. Často se stává, že žumpa je přepadem napojena na dešťovou kanalizaci,
do které tak odtékají splašky. Kontroluje i toto magistrát? Provádí se kontroly
nějak systematicky? Co hrozí majiteli, když se na to přijde? Jak se na to
vlastně může přijít, když je potrubí zakopané v zemi?
Ano, toto se stává, pak ale majitel porušuje několik zákonů najednou.
Především není žumpa vodotěsná, tj. porušení stavebního zákona, vypouští
odpadní vody v rozporu se zákonem o vodách, a také porušuje zákon
o vodovodech a kanalizacích. Vzhledem k tomu, že dešťové vody končí obvykle
ve vodním toku a výše uvedené vypouštění tudíž může způsobit havárii na
životním prostředí, vystavuje se majitel nejen nebezpečí finančního postihu,
ale také dalším nákladům, které mu s uvedením dešťové kanalizace do
legislativního souladu mohou vzniknout. (může být na něm požadovaná také
úhrada za odběry vzorků, čištění a monitoring)
Systematicky toto kontroluje provozovatel kanalizace, který poté zasílá podnět
na místně příslušný vodoprávní úřad. Pokud vznikne havárie, řeší ji přímo
vodoprávní úřad a obvykle ukládá sankci.
Zjištění tohoto stavu je díky moderní technice snadné, a to zejména díky
kamerovému systému, kterým jsou prověřovány kanalizace. Je identifikováno
napojení, které zde buď nemá být vůbec, nebo má sloužit pro odvod
srážkových (dešťových vod), a je zde patrné, že jím jsou odváděny splašky (toto
je specifické a lze ve většině případů poznat). Lze také odebrat vzorek vod
k analýze, dále je možno trasovat vody fluorescenčním barvivem.
Pro potřeby obce zpracoval Ing. Jiří Hoffmann
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SVOZ ODPADŮ V ROCE 2019:
KOMUNÁLNÍ ODPAD (popelnice)
2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6.,
19. 6.,
3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11.,
4. 12., 18. 12.
PLASTY A PAPÍR (pytlový sběr)
30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11.,
25. 12.
Na sběrném místě u obchodu Hruška je možné odevzdávat do kontejnerů
obnošené šatstvo, použité baterie a drobný elektroodpad. Velkoobjemové
kontejnery na bioodpad budou přistaveny u hřiště a na ul. Opavská
na jaře 2019.
Inzerce:
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování
Brother
Kopírování
Brother
Kopírování
Sharp černobílá
Kopírování

Sharp barevná

2,4,7,14,-

/
/
/
/

Ceny jsou v Kč
400,- / osoba
120,- / 1 pes
150,2,- / 1 str. A4
3,- / oboustranně
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,každá
každá
každá
každá

Ověřování
- 1 strana A4
- 1 podpis

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

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

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,-

19
www.novesedlice.cz

10,- / m2 / den

Poplatky za psy a odpady na rok 2019:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2019
31. 5. 2019
31. 5. 2019

Možnosti úhrady:
▪
▪

složenkou
osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí
tel. dohody
▪ bankovním převodem na účet u Komerční banky:
107-9088230257/0100
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20190 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 mobil 602 700 568.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

Inzerce:
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OKÉNKO DO HISTORIE
Co v kronikách nenajdete
V tomto článku Vás, čtenáře, seznámím s dobovým tiskem, tak jak události
zachytil a popsal „Opavský týdeník“. Text je autentický. Byly to české noviny
vycházející v Opavě od září roku 1870 do prosince roku 1912. Periodikum
založili Jan Zacpal, Antonín Vašek a Vincenc Prasek. Takže malá ukázka (bez
jazykové korektury):
31. 12. 1875 Opavský týdeník č. 1 Počasí. O vánocích v roce 1875 bylo dosti
teplo a tálo. Ale dne 29. prosince počasí se změnilo. Padal na Opavsku sníh až
do večera teplota + 2 st. V noci uhodila třeskutá zima a dne 30. prosince ráno
byla teplota – 17 st. R
12. 2. 1876 Opavský týdeník. Vojenská míra. Pro nováčky byla stanovena tato:
Nejmenší výška těla 1,554 a objem prsou 0.764 metrů. Pro jednotlivé sbory
tato: Pro dělostřelectvo: nejmenší výška 1,605 m, pro sbor ženijní 1.685 m, pro
řemeslníky 1,580 m, pro pionýrské sbory 1,685 m, pro lodníky námořníky
a tesaře 1.555 m, pro myslivecké prapory 1,735, pro jezdectvo nejmenší 1,605
a nejvyšší 1.790 m, pro vozatajstvo nejmenší 1,580, největší 1,735 m.
19. 2. 1876 Opavský týdeník č. 8. Mor a hlad. V článku Směs událostí uvedeno.
Mor a hlad u nás. Roku 1315 byl u nás takový hlad, že Ens vypravuje (Ens byl
historik Slezska) se z hladu skoro vše pojídalo. Roku 1469 byla hrozná neúroda
a zima. Roku 1536 vymřeli morem všichni Dominikáni v Opavě. Roku 1633
a 1647 (to bylo za Švédů) byl ve Slezsku velký mor a hlad. Do tureckých válek
bylo vysláno z knížectví Opavského císaři Ferdinandovi v roce 1529 celkem 40
jezdců a něco pěších. Roku 1532 opět vysláno 45 jezdců a 180 pěších a 5 vozů.
18. 3. 1876 Opavský týdeník č. 12. Prudký vichr. V noci z 12. na 13. března se
strhl nad Opavou a okolím vichr. Naděl hrozné škody. Mohutné stromy
povaleny i s kořeny, ohrady a ploty zničeny, komíny zbořeny, střechy potrhány,
štíty strženy. Zvlášť na venkově byly škody značné, střechy doškové odneseny,
dřevěné stodoly a kolny zbořeny. Lesy v celém kraji potkala pohroma.
Tak uvedl pisatel článku.
1. 7. 1876. Opavský týdeník č. 27. Kůň se splašil. Dne 23. června 1876 rolníku
mokrolazeckému Františku Grudovi, když jel z lesa s vozem naloženým
mechem, před kovářem zastavil, aby koně okoval, zahamovaly mu nezbedné
děti přední kola. Hospodář po okutí zapřáhl, práskl bičem, ale vůz nejel. Kola
21
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šel odhamovat, přičemž kůň se splašil a s povozem domů pádil. Cestou narazil
na koně, který vezl naložený vůz sena. Vozy se převrátily. Naštěstí se nic
vážného nestalo.
28. 10. 1876. Opavský týdeník č. 44. Jak se vykonávala přísaha. Dle císařského
nařízení z roku 1673 musel robotný sedlák kleče před Boží mukou neb křížem
přísahat. Svobodný měšťan ve stoje přísahal. A šlechtic jen písemně.
5. 1. 1877 Opavský týdeník č. 1. Požár ve Štítině. Dne 31. prosince 1876 vypukl
ve Štítské arendě oheň o 11 hod. noční, shořelo celkem 5 čísel a výměnek č. 6.
Vanul prudký vítr, vše do základů shořelo. Shořel i dobytek (dvě krávy, jeden
kůň, jedna koza, prase). A lidé v nouzi svůj život zachraňovali. Příčina: Opilec
a pobuda štítinský jménem Josef H. Mlynárčík, žádal na arendě kořalky,
poněvadž již za ni dlužil, nebylo mu nalito. Rozvzteklený vyšel ven a podpálil
stodolu Val. Smolky, za chvíli vše bylo v plamenech. Byl zatčen a 28. února 1877
odsouzen na 10 let do žaláře, škoda činila 9 000 Zl.
26. 5. 1877 Opavský týdeník. č. 8. Jak trestali sedláky. Ti, kteří se provinili proti
vrchnosti, takový odvážlivec byl vsazen na dřevěného osla nebo kozla a byl
přivázán. Tak byl na posměch celé obci. Všechna mládež z celé dědiny se sešla
obstoupila jej a vysmívala se jemu.
Opavský kat v letech okolo roku 1680 bral od pověšení, stětí, od lámání kolem,
od upálení po 10 tolarech slezských. Jeho pacholek dostal 1 tolar.
Císař Leopold I. nařídil 18. dubna roku 1709 a rozhodl pro nedostatek peněz
z důvodů válek s Turky, Maďary, a Francouzy, že ovčíři se mohou ze stavu
nectných lidí vykoupit. A to podle počtu ovcí 4, 6, 8, 10 tolary.
9. 2. 1878 Opavský týdeník. Kurz pro porodní báby. Kurz v moravské řeči
počne na c.k. babičské škole v Olomouci dne 1. března 1878. Které ženy do
něho chtějí být přijaty, nechť příjdou do Olomouce a přinesou sobě domovský
list, jakož i vysvědčení mravní, podepsané p. představeným a panem farářem.
Svobodné musí míti 24 let, každá musí umět čísti.
25. 10. 1879 Opavský týdeník. Hrabyň. Dne 27. října zemřel v Hrabyni stryk
Krejčí, říkali mu „Krajsfysikus“. Uměl velmi zručně hojiti veškeré zlomeniny
a byl v kraji tímto léčením proslulý. Ještě v 84 letech léčil zlomeninu žebra
jednomu havíři.
Pokračování příště…

Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Cimbálovka „Vedrovci“ (Posvícení 2018)

Vernisáž obrazů Milana Onderky
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Vzpomínka
Jsem si vědom, že vzpomínky, které mám ve své paměti, mají jednu nevýhodu;
dokud je nenapíši, nemůže do nich nikdo nahlédnout. Jinak odcházejí do
nekonečna s námi, aniž by poučení či radost z nich byly předány jiným.
V padesátých a šedesátých letech 20. století jsem sloužil jako výpravčí
v železniční stanici Štítina. Stanice byla spádovou pro přepravu obyvatel;
jak pro Nové Sedlice, tak pro široké okolí.
Přijímal mě náčelník (přednosta) stanice Jaroslav Zahradníček. Skvělý člověk
a odborník. Starší občané ho znají coby přísného a ve službě nekompromisního
výpravčího, který vypravil vlak, aniž počkal na dobíhající manželku. Vzrůstem
byl vysoký, mohutné postavy. Výrazná osobnost nejen štítinského nádraží.
Každé ráno přišel k výpravčímu, prohlédl si vlakovou dokumentaci vedenou
v dopravním deníku a podepsal se pod předávkou dopravní služby. V případě
nalezené závady zazněla před samotnou výtkou jeho průpovídka: „Tož, tož
povídám.“ Poté vešel do své kanceláře, která sousedila s dopravní kanceláří.
Uprostřed místnosti stál pracovní stůl, na něm spousty dokumentů, spisů
a tužek. Byl hlavním pokladníkem z titulu své funkce. Práci v pokladní službě
dokonale ovládal a nás mladé výpravčí skvěle zacvičil, za což mu mnohý z nás
vděčí. V roce 1961 odešel do důchodu a v roce 1981 zemřel, pohřben je v Brně.
Nádražní budova byla přízemní a podlouhlá, i dnes je její podoba neměnná.
Neodmyslitelnou částí budovy byla a je čekárna. Ta by mohla vyprávět. Hlavně
o nedělích, kdy ve štítinském pivovaru končila taneční zábava „čaj o páté“.
Čekárna se stala vhodným místem závěrečného loučení pro mnoho mladých
párů.
V chladných podzimních a zimních dnech byl výhybkář povinen v čekárně
zatopit. Topilo se uhlím v kamnech; ty stály v rohu místnosti. K prvnímu
rannímu vlaku muselo být v čekárně teplo. Prochladlí dělníci se, když uschovali
kola, rychle spěchali ohřát. Běda výhybkáři, kdyby čekárnu nevyhřál. Jaká slova
padala, nelze napsat. Mimo topení výhybkář obsluhoval výhybky, závory
a osvětloval návěstidla petrolejovými lampami. Petrolej, olej, lampy, cylindry,
knoty a lepidlo, vše bylo uschováno v místnosti zvané „lampárna“.
Hlavní povinností výhybkáře bylo včasné uzavření závor. Troje závory
obsluhoval z dopravní kanceláře točením kliky. Byly to dálkové závory
„U Havrlanta“, „U hřbitova“ a „Místní“. V čelním okně staniční budovy se při
točení klikou při uzavírání závor střídavě 52krát objevovala a schovávala hlava
výhybkáře. Byl to dokonalý štítinský orloj. Jako výhybkáři v těch letech sloužili
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Richard Střilka, Jan Bělec, Alois Holeš, Metod Tichý, Jindřich Kaštovský a Milan
Hlaváček.
Ve stanici byla vlečka do skladů „státních hmotných rezerv“. Značné množství
zboží připlouvalo v lodích po moři do přístavu v Terstu a Gdyně. Po přeložení
zboží do vagonů přijížděly zásilky nákladními vlaky k uskladnění do skladů
ve Štítině. Byl to hlavně surový kaučuk z Kuby, ferosilicium a feromangan
ze Švédska, což byly přísady do vysokých pecí a další komodity. Na páté
manipulační koleji se nakládaly a vykládaly vagony různých podniků.
Určitě v žádné jiné stanici nebylo v úschově tolik jízdních kol jako ve Štítině.
Aspoň já jsem se s tím již nikde nesetkal. K ranním dělnickým vlakům, které jely
čtyři krátce za sebou, se sjížděli dělníci na kolech z celého okolí. Bylo krátce po
čtvrté hodině ranní a cesta z Kravař vypadala jak lampionový průvod. Mdle
blikající světla kol, jedoucích zamlklých dělníků, se vinuly jako dlouhý had od
Dvořiska až k nádraží. Dělníci přijížděli na poslední chvíli. Dominantní roli
příjezdu na poslední chvíli měli dělníci z Nových Sedlic. Ti praštili s kolem hned
u závor a utíkali k přijíždějícímu a zastavujícímu vlaku. Signalisté je znali osobně
a za láteření a nadávání po nich odhozená kola uklízeli. K vlakům se dělníci
sjížděli na kolech za každého počasí, v létě i v zimě. V tu dobu autobusové
spojení neexistovalo. Každý měl pro kolo již své místo, které si sám rezervoval.
To jsem musel rychle pochopit. Změnit místo pro úschovu kola by znamenalo
zažít neskutečný kravál. Kola si uschovávali do tzv. „baráku“, „malé zahrádky“
a do „zahrádky“.
Mimo dopravní služby musel výpravčí ovládat i práci osobního pokladníka.
Což představovalo jednak vydávání lepenkové jízdenky, jednak vypisování
psané jízdenky. Zásobník lepenkových jízdenek (ternior) nebyl velký, kolik
relací zde bylo, si již nepamatuji. Ale orientace v něm musela být perfektní.
Nelze zapomenout na pondělní rána. U okénka výdeje jízdenek to byl mazec.
Jakmile jsem odhrnul záclonku a uviděl tu frontu dělníků, polil mě pot. Dělníci
přicházeli většinou krátce před odjezdem vlaku, takže rychlost výdeje
dělnických jízdenek musela být opravdu nacvičená. Jak se blížil příjezd vlaku,
nervozita na obou stranách stoupala a ke konfliktu chybělo málo. U výdejního
okénka stereotypně znělo „týdeník Svinov“; tehdy stál lístek pouze 6,50 Kčs.
V menšině se ozývalo „týdeník Ostrava, Opava, Komárov a Mariánské Hory“.
Kompostér, který vyrážel datum na jízdenky, byl přehřátý. Jeho typické duté
rány slyším dodnes.
K osobní pokladně patřilo odbavování zavazadel a spěšnin. Náročná byla práce
s přepravovanými kočárky, která vrcholila vždy v době posvícení v Nových
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Sedlicích a ve Štítině. V ten den se ve služebních vozech osobních vlaků
přiváželo neskutečné množství kočárků. Signalista spolu s výpravčím je sváželi
z peronu ke kanceláři. K večeru se vše vracelo zpátky. Na přivěšenou ceduli
u kočárku se lepil zavazadlový lístek lepidlem, kterému se říkalo „pop“.
To lepidlo mělo svou charakteristickou vůni, ale jeho vlastností bylo dokonalé
přilepení a těžkost se nánosu lepidla zbavit. Někdy se stalo, že lístek signalista
ve spěchu přilepil na košatinu nebo kočárek lepidlem pobryndal. Zbavit se
lepidla z košatiny bylo velmi pracné. Sám jsem vyslechl mnoho nadávek na tuto
skvělou vlastnost „popu“ u takto zašpiněného kočárku. Naštěstí nás vždy
z tohoto problému vysvobodil přijíždějící vlak.
V dopravní kanceláři byl velmi využívaný státní telefon. V tu dobu byl telefon
pouze na poště, na místním národním výboru a snad u některého občana.
Nonstop přístupný byl na nádraží. Občané přicházeli telefonovat v každé době,
vyslechl jsem spoustu radostných událostí, ale i mnoho smutných.
Nedílnou prací byl i staniční telegraf. Vždy ve dvanáct hodin se rytmicky
odklepával znak stanice Štítina „SIA“ a výpravčí musel reagovat. Stiskl
telegrafní klíč, dál morseovkou značku „R“ a doplnil znakem „SIA“
(což znamenalo: „rozumí, Štítina“). A už se šinul nekonečně dlouhý bílý pásek,
na kterém barvopisné kolečko napisovalo morseovkou značky. Výpravčí
telegram přečetl a přepsal do došlých telegramů.
Práce výpravčího vlaků od malých stanic až po uzlové stanice byla zodpovědná,
jakékoliv opomenutí mohlo mít nedozírné následky. Každé rozhodnutí mohlo
ovlivnit životy desítky a někdy i stovky lidí, kteří nastoupili do vlaků a očekávali,
že budou bezpečně dopraveni ke svým rodinám. Dnes je již řízení dopravy
svěřeno integrovaným obvodům a počítačovým programům a lidský prvek má
již minimální možnost do dopravy zasahovat. Právě tento rozdíl oproti
minulosti mě k těmto „vzpomínkám výpravčího“ motivoval.
Závěrem bych chtěl přidat jednu perličku. Při rekonstrukci nádraží 15. března
2005 byla likvidována stará německá návěstidla. Na jednom výrobním štítku
sneseného německého návěstidla bylo po jeho vyčištění zjištěno, že návěstidlo
vyrobila firma „Hein, Lehman & Co A. G. Eisenbahnsignal–Bauanstalt“
v Düsseldorfu v roce 1939. V tomto roce 15. března začalo jedno
z nejpohnutějších období našich novodobých dějin. Je téměř jisté, že německé
návěstidlo se ocitlo ve Štítině následkem událostí souvisejících s tímto datem.
Shodou okolností se po 67 letech téhož den historie německého návěstidla
i elektromechanického zabezpečovacího zařízení ve Štítině uzavřela.
Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Renovované historické kolo z Nových Sedlic
Na následujících fotografiích bychom Vám rádi představili práci synovce
našeho pana kronikáře, který mu daroval staré prvorepublikové kolo z roku
1934. Jeho děda na něm jezdil za prací z Nových Sedlic až do Ostravy. Synovec
pana kronikáře je členem Klubu velocipedistů v Ostravě. Kolo opravil
a renovoval do původní podoby. Zajímavostí je, že na rámu je nalepen znak
obce Nové Sedlice, odkud kolo vzešlo, a naši obec tak na svých cestách
reprezentuje.
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KNIHOVNA
Průvodce sedlickou knihovnou
Knihovna Nové Sedlice se nachází v budově mateřské školy, a to v přízemí
(vchod zezadu). Otevřena je každé úterý od 15.00 do 18.00 hodin. Kromě
výpůjček knih je zde také možnost tisku a připojení se k internetu – k dispozici
jsou dva počítače.
Naše knihovna spadá pod Knihovnu Petra Bezruče v Opavě, která nás mimo
jiné zásobuje knihami ze svého fondu. Ty můžete najít v policích napravo
(z pohledu ode dveří). Jsou vždy označeny barevnou nálepkou na hřbetu knihy
nahoře (REG+číslo). Tyto soubory jsou průběžně obměňovány – jeden takový
soubor zůstane v naší knihovně cca 1 rok. Každý soubor obsahuje jak naučnou
literaturu, tak beletrii pro děti i dospělé (o značení viz dále). Jednomu souboru
je vždy vyhrazena jedna přihrádka police (celkem se v knihovně tedy nachází
zhruba 18 souborů, každý po cca 30 titulech). Kromě toho nás opavská
knihovna zásobuje také audioknihami – ty naleznete v malé polici vedle dveří.
Zvláštní službou je poté meziknihovní výpůjčka. Máte-li zájem o knihu, kterou
jste u nás nenalezli, je možné ji přes naši knihovnu objednat přímo z Knihovny
Petra Bezruče. Pro takto objednané knihy ovšem počítejte s delší čekací dobou
(zhruba 1–2 měsíce).
Mimo opavské fondy disponuje sedlická knihovna vlastní sbírkou. Literatura
pro děti a mládež se nachází vpravo, vedle opavských souborů. Beletrie pro
dospělé pak zabírá levou stěnu knihovny; v poslední polici vlevo se nachází
naučná literatura pro dospělé. Značení knih je obdobné jako v jiných
knihovnách. Literatura pro dospělé je označena bílou nálepkou dole na hřbetu
knihy, ta pro děti a mládež pak barevnou (od 6 do 9 let červenou, od 9 do 12
let zelenou, od 12 let do 15 modrou). Beletrie je řazena abecedně podle
příjmení autora. Naučná literatura je opatřena číselným kódem, který je
nalepen na hřbetu knihy dole (jednotlivá čísla odkazují na různé vědní obory).
Naučná literatura pro děti je opět odlišována barevně.
Vyjma knih je v knihovně možné vypůjčit si i periodika. Aktuálně odebíráme
historický časopis Dějiny a současnost (vedle toho si lze vypůjčit starší čísla
dětského časopisu Dráček a historického časopisu Historický kaleidoskop).
V knihovně rovněž již nějakou dobu funguje „sedlický antikvariát“; přesněji
řečeno, jedna z polic (vpravo v rohu, vedle dětského oddělení) obsahuje knihy
od Vás pro Vás. Ty jsou volně (a zdarma) k rozebrání. V případě, že máte doma
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knihy, které již nechcete a je Vám líto je vyhodit, můžete je darovat knihovně.
Cenné kousky zařadíme přímo do sedlického souboru, ostatní pak putují právě
do „antikvariátu“, odkud si je mohou vzít/půjčit jiní čtenáři.
Pokud Vás zajímá, které knihy v knihovně máme, a které ne, případně Vás
nebaví hledat knížky přímo v knihovně, můžete se podívat na náš on-line
katalog. Dostanete se na něj přes stránky naší obce www.novesedlice.cz
(záložka Knihovna – Katalog naší knihovny), případně přes stránky Knihovny
Petra Bezruče kpbo.cz (záložka Katalog – Klasický katalog – zhruba uprostřed
fialovým Nové Sedlice – odkliknout). Knihy vyhledávejte ideálně podle autora
či názvu; v případě, že je kniha nedostupná (vypůjčená), v řádku se Vám objeví
informace Nyní půjčeno. Pokud Vás zajímají především nové přírůstky do
našeho knižního fondu, doporučuji oddělení „Knižní novinky“, které se nachází
na malé polici vedle dveří.
Tereza Klemensová, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Rok v MŠ
Celý rok jsme se společně s dětmi a dráčkem Barvínkem učili společným hrám,
práci ve skupinkách, poznávali nové kamarády, život okolo nás, v lese,
na zahradě.
Rozvíjeli jsme poznatky, schopnosti a dovednosti dětí, naplňovali vzdělávací
cíle. Děti měly možnost vyjadřovat své samostatné postoje, seznámit se
s hodnotami. Vybrat si činnosti formou nabídky. Snažili jsme se vytvořit
podmínky pro radostnou činnost formou prožitkového učení v posloupnosti
a návaznosti na předchozí zkušenosti dětí.
Krásné dopoledne děti prožily na ranči u Štivarů. Děti se povozily na koních,
pomazlily s domácími mazlíčky, pozorovaly přírodu, učily se lásce,
ale i respektu ke zvířeti.
Ve spolupráci s obcí OÚ Nové Sedlice se uskutečnila Drakiáda, která je již
tradiční podzimní akcí nejen pro děti z MŠ, ale i širokou veřejnost.
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Navštívili jsme s dětmi hasičskou záchrannou stanici v Opavě, kde jsme viděli
ukázku vyprošťování při dopravní nehodě, vyzkoušeli si kabinu hasičského
auta, obdivovali nástroje a výzbroj hasičů.
Podzim pokračoval další společnou akcí Dýňové tvoření. Rodiče a prarodiče
donesli dýně a začalo společné tvoření – všichni vymýšleli, kreslili, dlabali,
zdobili, ale také si povídali, pili čaj, prostě trávili spolu s dětmi pěkné společné
odpoledne.

V pátek 10. listopadu se konala slavnost sv. Martina. Zahrada MŠ vyzdobená
vyrobenými a svíčkami ozdobenými dýněmi svítila do daleka. Děti zahrály
legendu, zazpívali a přivítali sv. Martina na koni.
Lampionový průvod kráčel zvesela a svítil celou vesnicí. Slavnost se povedla
a všichni si odnášeli na památku podkovičku a svatomartinský rohlíček od
našich babiček. Chutnal výborně – vždyť jsme při pečení také trošku pomáhali.
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Také rádi sportujeme – využíváme Areál soudržnosti na místním hřišti. Cvičíme
svou obratnost, učíme se vzájemně si pomáhat, společně si hrát.
Navštěvujeme solnou jeskyni Sulanku v Opavě, plavat se učíme v plavecké
škole Hastrmánek v Kravařích.
Na začátku prosince 2017 jsme navštívili výstavu betlémů v Opavě a užili si
animační program Cestou do Betléma, který nás provedl kouskem historie.
Naše cesta pak pokračovala na vánoční trhy ke zvoničce pro štěstí, kde jsme si
tajně něco přáli. V prosinci nás také v MŠ navštívily tři tajemné bytosti – čert,
Mikuláš a anděl.
Nastal čas vánoční. Děti nacvičovaly básně, písně, koledy k vánočnímu
koncertu pro veřejnost. Poslouchali jsme pohádky, tvořili ozdoby na vánoční
stromeček, zdobili svíčku do výtvarné soutěže v Opavě. Také jsme pekli,
ochutnávali, vyzdobili si MŠ a 20. prosince 2017 nás odměnil Ježíšek nadílkou
pod stromeček. Předvánoční čas jsme zakončili vánočním zpíváním na místním
hřišti.
Zima si se sněhem dávala načas, a tak, když v únoru 2018 pořádně nasněžilo,
nastaly pravé zimní radovánky.
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Využíváme naši přírodní školní zahradu – bobujeme, závodíme, zdoláváme
schody, tvoříme koule, stavíme sněhuláky a jiné stavby ze sněhu. Krmíme
ptáčky, pravidelně jim sypeme do krmítka. Letos jsme měli u krmítka nezvyklou
návštěvu – veverku, která chtěla ochutnat, zda mají ptáčkové něco lepšího.
Pěknou akcí byl koncert génia hudby W. A. Mozarta v naší MŠ. Malý Wolfík,
loutka, provázel děti životem tohoto umělce. Zpíval o něm, hrál na klavír jeho
skladby. Děti se o něm dozvěděly mnoho zajímavého a poslouchaly hudbu,
kterou napsal.

Mezi další tradiční akce patří také maškarní karneval, oslava tradic svátků jara,
Velikonoce. Velmi zdařilé bylo také čarodějnické dopoledne v MŠ. Všechny děti
přišly v oblecích, soutěžily, hrály si, skotačily. Dětem se také líbily koloběžkové
závody, kde odměnou byly medaile, dále i oslava dne dětí na školní zahradě,
školní výlet do lesního parku v Klimkovicích, návštěvy divadla (zhlédli jsme
pohádku O princezně Rozmařilce, setkali se s velkými marionetami).
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Na začátku května se děti pečlivě připravovaly na návštěvu svých maminek
v MŠ. Připravili jsme několik překvapení – vlastnoručně vyrobené korále,
portrét maminky, perníkové srdíčko, ale největší bylo pozvání do „divadla“ na
pohádku O Koblížkovi, kterou děti zahrály a zazpívaly.
Jednoho květnového dne k nám do MŠ zavítali exotičtí ptáci – papoušci. Moc
nás překvapilo, jak krásně jsou barevní, jak se umějí chovat, jsou poslušní,
co všechno se umějí naučit, jak dlouhého věku se dožívají a spoustu dalších
informací. Dokonce i někteří mluvili.
Školní rok jsme zakončili vystoupením pro rodiče a rozloučením s předškoláky
v obecním sále. Vše se povedlo a my se moc těšili na večer. Čekalo nás noční
spaní, zábava, soutěže, tance, pohádky, diskotéka i noční stezka po školce.
Půda i sklep mají v noci své kouzlo a někdy skrývají i poklad.
Předškoláci se každoročně účastní projektu Odemykám 1. třídu ve spolupráci
se ZŠ Komárov, kde si společně s dětmi MŠ Podvihov a MŠ Komárov zkoušejí
být chvíli školáky. Letos se také zúčastnili soutěží deskových her.
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„Co nejvíce venku“ – snažíme se co nejvíce pobývat s dětmi venku v přírodě za
každého počasí, organizujeme většinu činností na školní zahradě, stolujeme
pod pergolou, otužujeme se.
Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková

NAŠE ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
V polovině října 2018 jsme dostali dopis od Ferdy mravence. Pozval nás do
Podmitrova na Vysočinu, kde pro nás měl připravené pokojíčky a spoustu
dobrodružství v lese, na louce a u vody. Přihlášené děti se začaly připravovat
na cestu za Ferdou.
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Maminky nám musely sbalit spoustu věcí, ve školce jsme si prohlíželi a četli
knihu Ondřeje Sekory, ale hlavně jsme byli zvědaví, co všechno nás čeká. Ráno
jsme se všichni sešli na nádraží v Komárově, poslední pusa na rozloučenou
a mohlo se jet. Cesta nás čekala dlouhá, nejprve do Ostravy, pak rychlíkem do
Brna, dalším vlakem do Tišnova a autobusem do Podmitrova. Ještěže nám
maminky nabalily do batůžků tolik dobrot, to nám cesta moc sladce utíkala.
Taky bylo pořád co pozorovat – města, vlaky, lidi a taky se mohlo třeba spát.
Dojeli jsme do krásné přírody – uprostřed lesů, v údolí řeky Bobrůvky –, ruch
měst a dopravy jsme nechali daleko za sebou. Na místě nás přivítal Ferda
s Beruškou a broukem Pytlíkem. Všichni tři nás provázeli celý náš pobyt a měli
pro nás připraveno mnoho dobrodružství.
Učili nás, jak to chodí v mraveništi, zkoumali jsme živou i neživou přírodu, dbali
jsme o fyzickou kondici a zdravý životní styl, učili jsme se pokoře a úctě
k přírodě, snažili jsme se aktivně a ohleduplně se v přírodě pohybovat. Zažili
jsme spolu moc krásných příhod, užili si slunečného babího léta a navázali nová
kamarádství.
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Největším zážitkem asi zůstane noční výlet na zříceninu Podmitrov. Byla to
stezka odvahy spojená se zážitkovým nočním výletem do přírody. Během
našeho pobytu na Vysočině nechyběla cesta za pokladem, pěvecká soutěž
nebo výlet podél řeky.
Všechny děti během pobytu dobře zvládaly odloučení od rodičů, panovala
veselá nálada a spokojenost. Na závěr společné foto na památku a už jsme se
moc těšili na maminky. Tak ahoj, krásná Vysočino, a někdy na shledanou!

Za MŠ Nové Sedlice Jana Nováková
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DOŽÍNKY 2018
Vážení spoluobčané,
jak je již pár let zvykem v naší obci, tak i letos jsme oslavili svátek sv. Václava.
Poděkovali jsme za bohatou úrodu z našich polí, zahrad a zahrádek. Současně
jsme oslavili i 100 let vzniku samostatného Československého státu.
Oslavy byly zahájeny ráno v 10.00 mší svatou u kapličky na návsi,
kterou celebroval P. ThLic. Mgr. Adam Málek.
Ve 13.00 jsme se sešli u hřbitova, kde se utvořil průvod, složený z koňských
povozů, traktorů a pěších spoluobčanů. V průvodu jsme mohli zahlédnout
zastupitele obce v čele se starostkou Zuzanou Rohovskou, folklorní soubor
Malá Bejatka ze Štítiny, myslivce z mysliveckého sdružení Halovec, dobrovolné
hasiče z Nových Sedlic, Novosedlické žabky z klubu žen, zástupce skautů,
včelařů a samozřejmě občany i návštěvníky z okolních obcí. Hudební stránku
průvodu zajišťoval z vlečky mokrolazecký soubor „Chlupy v zipu“ s šoférem
Alešem Galvasem.

Dožínkový průvod od pomníku
V čele průvodu jel se svým pobočníkem i prezident-zakladatel T. G. Masaryk,
kterého skvěle představoval Tomáš Onderka.
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Průvod prošel obcí a zastavil se u pomníku občanům naší obce padlých
v 1. a 2. světové válce. Za zpěvu československé hymny byl představiteli obce
položen věnec. Čestnou stráž u pomníku drželi zástupci hasičstva, skautů
i vojáků. Následně nás kronikář obce p. Tomáš Sáňka seznámil s historií vzniku
samostatného Československého státu a s tím, jak se nejen tato významná
událost, ale také obě války dotkly života v naší obci. Upozornil nás také na
existenci památných stromů – lip, které byly v roce 1968 zasazeny před
kapličkou právě na počest výročí vzniku republiky. Nyní tuto událost připomíná
nová informační tabule.

Proslov pana kronikáře Tomáše Sáňky u pomníku
Poté se seřazený průvod vydal na fotbalové hřiště, kde se zahájení programu
zhostila starostka obce. Za zvuků slavnostních fanfár trubačů MS Halovec
a pokynutí prezidenta T. G. Masaryka byly oslavy odstartovány.
Nejprve vystoupily děti z folklorního souboru Malá Bejatka ze Štítiny pod
vedením p. Dany Buroňové a p. Zuzany Halškové. Následovalo vystoupení
příležitostného mužského pěveckého sboru z Nových Sedlic s pásmem českých
písní v hudebním doprovodu Jiřího Martiníka a Lukáše Žídka. Poté bylo
předáno ocenění obce Olze Smolinkové za její skvělou práci pro obec, kterou
vykonává již 20 let.
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Položení věnce u pomníku

Další část odpoledne vyplnila řezbářská show ateliéru „ABAKUK“.
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V areálu hřiště byla k vidění vystavená drobná zvířata, ptactvo, kozy, telata,
ryby, vybavení související s včelařením a včelařské výrobky, malá i velká
zemědělská technika. Zájemci se mohli projet na koni i na koňském voze. Další
směli vyzkoušet koňskou sílu i pod kapotou traktorů. Děti měly k dispozici
velikou skluzavku, kterou zajistil Kamil Holeš.
Jak je již tradicí, proběhla soutěž o nejlepší domácí chléb, o nejlepší domácí
štrúdl a o nejlepší domácí pálenku. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem
účastníkům.

Předávání cen za nejlepší domácí chléb a štrúdl
Občerstvení zajišťoval Aleš Galvas se svou výbornou zabíjačkou, klub žen se
skvělými frgáloši, Dáša Möbiusová a spol. s gulášem, párky v rohlíku, langoši
a haluškami a Péťa Dědic s uzenými žebry. O tekutou stránku se postaral
kolektiv Matěje Kežlínka. Rovněž byl k dispozici burčák, který zajistil David
Stoniš.
V nabídce byly i kozí a kravské sýry regionální značky. Večerní diskotéka byla
v režii Honzy Horáka, který si k tanci i poslechu připravil repertoár složený
výhradně ze starších českých písní.
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Předávání ceny o nejlepší domácí pálenku
Mé poděkování patří všem, kdo se účastnili příprav, průběhu i úklidu po akci.
Celkově se zapojilo přes 50 dobrovolníků, které jste mohli poznat podle trika
se znakem obce. Zejména chci poděkovat chlapům ze „Stodolní“ – Ivo
Šimečkovi, Pavlu Suchánkovi, Davidu Stonišovi a Honzovi Horákovi; dále také
Matěji Kežlínkovi, Olze Smolinkové, Kamilu Holešovi, Johance a Benovi
Štivarovým, Luboši Lachetovi a všem ostatním, co pomáhali a vystavovali.
Snad i díky patronu sv. Václavovi se vydařilo počasí, a tím i hojná účast na této
akci. Celé odpoledne, které se neslo ve výborné náladě všech zúčastněných,
pohotově moderoval Radim Bělica a hudebně doprovázeli pánové z kapely
„Chlupy v zipu“.

Věřím, že se akce líbila, a těším se, až se sejdeme v plné síle a zdraví i příští rok.

Petr Holeš, pořadatel
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ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Vážení spoluobčané,
opět tady máme předvánoční čas a s ním většinou provádíme hodnocení,
co se nám v tomto roce, který se nenávratně blíží ke svému konci, povedlo
a z čeho, tím pádem, máme radost.
Dovolte i mně, abych stručně zhodnotil letošní rok za včelaře ZO Nové Sedlice,
ve kterém jsou sdruženi včelaři ze Štítiny, Mokrých Lazců a Nových Sedlic
v počtu 16 členů, z toho je jeden včelař nyní bez včel.
Celkový výnos medu za rok 2018 byl 2 700 kg od 187 včelstev. Průměrný výnos
na včelstvo je tedy 12,33 kg medu.
Bylo vyprodukováno 147 kg vosku. Ten, ve většině případů, včelaři směňují za
takzvané mezistěny, ze kterých v zimních měsících vyrábějí nové rámky.
Protože až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě, včelaři musí být připravení,
a ne překvapení.
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Včelařské moudrosti:
❖ Včelařství jako obor zájmové činnosti poskytuje vnímavému včelaři
vedle užitečnosti také pohodu a pocit krásna. Formuje v něm vztah
k práci a přírodě.
❖ Kdykoliv pozoruji velkolepou práci včel, zdá se mi, že paprsek
moudrosti zazářil přede mnou.
❖ Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně
objeví.
❖ Na světě jsou dvě záhady života: člověk a včely. Starší jsou ale včely.
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❖ Pokud by zmizely na zemi včely, zbývaly by lidem jen čtyři roky života.
Rád bych vám tímto popřál za všechny včelaře krásné a veselé Vánoce, mnoho
štěstí, zdraví a hodně rodinné pohody a krásný medový nový rok 2019.

Zdeněk Onderka

Včelaři na Dožínkách 2018
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VÁNOČNÍ POZDRAV Z KOSTELA
Vánoce a hledání pravdy!
Přátelé! Jsem nesmírně rád, že mám opět možnost prostřednictvím tohoto
časopisu s každým z Vás uvažovat o tajemství Vánoc, na které se snad všichni
už moc těšíme! Hned ze začátku je třeba konstatovat, že o Vánocích a o jejich
tajemství již bylo vysloveno mnohé.

Prosím, nesnažme se každé tajemství zcela vysvětlit, protože na to nemáme
dost rozumových a poznávacích schopností. Dovolte mi ovšem přes tuto
„vánoční“ kakofonii hlasů, slov a přání vyslovit pouze pár otázek a myšlenek.
Kam a do jaké role v této vánoční a betlémské scenérii patříme my, ty i já? Jsme
jako Maria, která vyslovila své „Ano“, aniž věděla, jak to s ní dopadne? Jsme
jako Josef, který uvěřil Bohu a přijal svůj úděl, kterému asi v mnohém
nerozuměl? Jsme jako ti, kteří zavřeli své příbytky před ženou, která měla již
každou chvílí porodit dítě?
Jsme jako ti, kteří odešli ze svých domovů, aby nalezli poklad – Ježíše, Spasitele
světa, který přišel, aby zachránil každého z nás, mne i tebe?
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Přátelé! Je zvláštní, že hned den po prvním vánočním svátku, 26. prosince,
slavíme památku prvomučedníka Štěpána. Čím to je? Podívejme se detailně na
závěrečnou epizodu ze Štěpánova života a hledejme, jaké poselství si také z ní
v těchto svátečních dnech můžeme vzít pro své životy!
Na scéně Štěpánova příběhu vystupují dvě skupiny lidí. Na jedné straně je to
Štěpán. Stojí zde sám jako obžalovaný a zřejmě mu je jasné, že za svůj postoj
bude muset zaplatit životem. Nicméně z něj vyzařuje podivuhodný pokoj.
Písmo dokonce říká, že „se jeho tvář podobala tváři anděla“. Na druhé straně
naší scény jsou žalobci, farizeové, kteří jsou plni hněvu, který je až zarážející.
Nechtějí ani poslouchat Štěpánovu obhajobu, a tak si raději zacpávají uši.
A přitom hlavní důvod, proč chtějí Štěpána připravit o život, je jejich víra. Je to
zvláštní: ve jménu věrnosti svému náboženskému přesvědčení chtějí farizeové
připravit Štěpána o život. Ale může vést věrnost Bohu opravdu až k zabití
člověka? Není tady někde chyba? Domnívám se, že ve chvíli, kdy začínají všichni
zlostně Štěpána kamenovat, jim na prvním místě nešlo o věrnost Bohu,
ale o prosazení svého! A tak si raději zacpávali uši, aby je Štěpánova slova
nezačala hryzat ve svědomí.
Postoj farizeů – těch, kteří Štěpána kamenovali – je pro nás, přátelé, velkým
varováním! Pravá víra přece nikdy nesmí vést k tomu, abych ublížil či dokonce
zničil svého bližního. Oni se spíše schovali za masku svého náboženského
přesvědčení, kterou se snažili sobě i jiným dokázat, že mají pravdu.
Jestliže budeme umět naslouchat těm, kdo mají jiný názor než my, riskujeme,
že nás jejich názory zviklají. Ale donutí nás to si svůj názor pořádně obhájit
sami před sebou. Jestli se ale budeme snažit prosadit za každou cenu svou –
a budeme si to maskovat tím, že jednáme ve jménu svého náboženského
přesvědčení – pak se i nám, stejně jako farizeům, může stát, že paradoxně Boha
opustíme. Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk prochází celý život.
Pravda se totiž nedá na tomto světě uchopit jednou provždy.
A tak, i když přítomnost Štěpánová příběhu nás docela vytrhuje z někdy až
idylické vánoční nálady, nám ukazuje, co skutečně znamená následovat Ježíše,
který se kdysi dávno v Betlémě narodil.
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Následovat ho znamená hledat celý život pravdu a být pro ni neustále
otevřený. Neboť Ježíš samotný je Pravda! Nikdy na to nezapomínejme!
S přáním prožití krásných vánočních svátků a úspěšného vstupu do nového
roku 2019,
Váš P. Adam Małek
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KLUB ŽEN V ROCE 2018
V září to bylo již 5 let, co vznikl náš klub žen. Na první akci mimo obec nám na
náš transparent napsal Milan Onderka (č. 86) Novosedlické babky, ale protože
vnitřně se tak necítíme, zaměnily jsme B za Ž a vznikly žabky.
Letos se naše řady rozrostly o 4 nové členky – Vlastu Jiřičkovou, Lídu
Hlaváčovou, Lenku Benešovou a Elišku Zamarskou. Navštívily jsme pět
divadelních představení v Opavě, účastnily se IV. ročníku sportovní soutěže
seniorů. Letošním pořadatelem byla obec Lhota, naše družstvo skončilo druhé
za Štítinou.

Sportovní soutěž ve Lhotě.
Na naši výstavu „Když se řekne papír“ se sešla celá řada exponátů od dokladů
z roku 1904 přes dokumenty z doby války až do současnosti. Mezi návštěvníky
byli lidé, kteří se zdrželi přes hodinu a některé dokumenty si i fotografovali.
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Velký zájem byl o materiály z doby okupace – motáky z vězení, rozsudky,
pracovní knížky a doklady z protektorátu i poválečných dob.

Výstava z papíru.
Dále jsme uskutečnily zájezd do „historického kraje olomouckých tvarůžků“.
Nejdříve jsme navštívily zámek a muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, pak
měla být prohlídka hradu Bouzov, ale pro zpoždění autobusu nás již nevzali.
Tak jsme pokračovaly do Loštic do muzea tvarůžků a na oběd a z Litovle už
domů.
Na schůzkách slavíme narozeniny členek, hrajeme stolní hry, kvízy
a připravujeme akce, které pak uskutečníme. Každý rok chodíme na vinobraní
ke Kupkům. Je opravdu zábavné dívat se, jak se ze žebříku trhají hrozny z túje.
Velkou akcí byl společný wellness pobyt v Hrubé Vodě. Plně jsme využily
masáží, sauny, vířivky i vycházek do krásného údolí. A taky jsme si zajely do
Olomouce, na Svatý Kopeček a do Šternberka. Na přednášku p. Sáňky „Zvyky
a tradice v naší obci“ přišlo asi 60 lidí, hlavně nás potěšilo, že kromě pamětníků
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přišli i mladí. Ale mrzelo nás, že zase z okolních obcí bylo skoro více lidí než ze
Sedlic.
Dost akcí děláme společně se Šmajdaly (skupina lidí, která pravidelně chodí
nebo jezdí na výšlapy), např. Mezinárodní den žen; na oslavu byl program
připraven v duchu televizního vysílání.
Protože je nás málo, jsme rády, když se do našich akcí zapojí další spolky
či organizace, kromě Šmajdalů i hasiči z Nových Sedlic a obecní úřad, bez něhož
bychom nemohly některé akce vůbec uskutečnit.

Ukončení prázdnin
Tak třeba Veselý pochod k ukončení prázdnin. Je to akce, kdy dospělí připraví
trasu (asi 7 km) a úkoly, které děti musí plnit. Plnění úkolů je někdy i zábavné.
Letos se zúčastnilo 33 dětí a 26 dospělých.
Dále jsme se podílely na pálení čarodějnic, smažení vajec a smažení
bramboráků. Zapojujeme se do akcí jako je posvícení a dožínky, které byly
spojeny s oslavou 100. výročí vzniku Československa. A čím? No pečeme
koláče, frgáloše a další dobroty.
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Pálení čarodějnic.

Pečeme na dožínky.
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Moc nás potěšilo, když jsme byly pozvány na zhodnocení dožínek a oslav 100.
výročí Československa a mohly jsme zhlédnout na DVD průvod a oslavu výročí.
A další pozvání bylo na vernisáž obrazů pana Milana Onderky. Vždy nás potěší,
že i když se nepodílíme na akci, lidé o nás vědí.
Na závěr děkujeme všem, kdo s námi spolupracují a podporují nás.
Irmgard Onderková

Obecní ples 2018
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Z RANČE SETKÁNÍ
Rok 2018 nám přinesl jak mnoho radostí, tak i kupu starostí. Na začátku roku
jsme udělali některá rozhodnutí, která jsme dlouho odkládali. Měli jsem pět
spolehlivých koní. Stádo dobře fungovalo pospolu, tak koníci dostali do
přístřešku novou dřevěnou podlahu.
Pořídili jsme pomocníka, modrého Dráčka (malotraktor), a stali jsme se tak
samostatní v mulčování pastvin. Po několikaletém rozhodnutí jsme připustili
naši Daisy – a ono to vyšlo! Těšíme se na hříbátko! Tím spíše, že vidíme, jak naší
důchodkyni Popelce docházejí síly a nevíme, jak dlouho tu s námi ještě bude…

Ranč setkání.
No, a pak nám bylo ukončeno užívání pozemku, kde měli koníci zimní ohradu.
A my se museli rozhodnout, co dál. Nastalo pro nás velmi náročné období. Byla
tu i myšlenka ukončení provozu, ale né, to přeci nejde. Tak jsme chodili
s metrem a vyměřovali, jak koně poskládat na náš pozemek a zjistili jsme, že se
tu vejdou max. čtyři koně. Stádo tedy musel opustit jeden kůň; odešla Aura
a nám zase zůstali ti čtyři mazáci, kteří dělají tolik radosti!
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Čas nás nemilosrdně tlačil a s vypětím sil, „za pět minut dvanáct“, koně na
podzim přešli z pastvin do přístřešků s padokem přímo pod okny. A tak tu na
nás koukají a my na ně. Po náročné sezóně odpočívají a všichni vyhlížíme,
co přinese čas budoucí, protože jsme si uvědomili, že i když člověk plánuje,
netuší, co přinese zítřek.

Johanka a Ben.

Tak všem přejeme, ať dokážou každý zítřek přijmout se vším, co jim přichystá.
Děkujeme za podporu, za přízeň, za trpělivost, i když není vše podle představ.
Pokud to s námi vydržíte, my to nevzdáme! A naši koníci tak budou dál dělat
radost nejen nám, a to je naše poslání…

Za všechny z ranče Johanka
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – SDH
„Co jste hasiči, co jste dělali?“
Rok 2018 hasiči nezahájili výjezdem k pivovárku, ale 1. února 2018 museli vyjet
na základě výzvy operačního důstojníka do ulice K Lesu, kde se zúčastnili hašení
požáru v kotelně v domě čp. 134.
Zbytek roku už nebyl tak dramatický a většina aktivit směřovala ke sportovní
a kulturní činnosti a práci s mládeží.
Tradiční vodění medvěda a pochování basy proběhlo letos na sněhu v sobotu
10. února 2018.
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24. února byla svolána brigáda na úklid větví a dřeva z topolů, které byly
pokáceny na místním hřišti.
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V pátek ráno 2. března odjela skupina hlavně mladých hasičů na Kolářovu
horskou chatu na Slavíči a strávili v Beskydech víkend na lyžích.

S příchodem jara se hasiči zúčastnili úklidu obce a sběru papíru a šrotu.
V červnu (24. 6.) zorganizovali hasiči soutěž Opavské ligy v požárním sportu.
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V září bylo potřeba připravit hřiště na oslavy spojené s výročím 100 let vzniku
samostatného Československa, a tak byla zorganizována brigáda k úklidu
hřiště.

22. září 2018 odjela
skupinka praporečníků
(M. Štalmach, V. a J.
Lindovští) do Háje ve
Slezsku, kde vynesli
hasičskou
zástavu
sboru Nové Sedlice
a obecní zástavu na
Ostrou Hůrku. Tam se
za účasti naší obce, pod
hlavičkou Mikroregionu
Matice Slezská, konaly
oslavy vzniku našeho
státu.
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Dožínky v Nových Sedlicích se konaly o týden později, tedy 29. září 2018.
Součástí oslav byla také již tradičně mše u místní kapličky, kam hasiči donesli
i sošku Floriánka ke svěcení. Soška bude po ukončení rekonstrukce hasičárny
uložena do jejího průčelí. Hasiči nesli zástavy v čele slavnostního průvodu.
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Úplným závěrem sezóny 2018 bude pro hasiče slavnostní valná hromada,
která se uskuteční před vánočními svátky 21. prosince 2018.
Tomáš Onderka, starosta SDH Nové Sedlice

Mladí hasiči
Letošní rok byl pro nás rokem fyzicky náročným ☺. V měsíci březnu jsme vyjeli
na hory a sjížděli beskydský vršek Slavíč u Kolářovy chaty, užili jsme si spousta
sněhu a legrace. Od jara do podzimu jsme trénovali a účastnili se různých
soutěží v požárním sportu – okresní liga, hra Plamen a 60.

Nikol Današová
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V soutěži šedesátek jednotlivců se ve Slezském poháru 2017/2018 nejlépe
umístili: v kategorii starších dívek Nikol Današová na 10. místě z 86 soutěžících,
v kategorii starších chlapců Jakub Stoniš na 13. místě ze 77 soutěžících
a Sebastian Štivar na 12. místě ze 75 soutěžících.
Ve Lhotě u Opavy jsme změřili své síly v 0. ročníku soutěže Mladý železný
hasič. Disciplíny byly fyzicky náročné, ale štěstí stálo při nás a Nikol Današová
v kategorii starších dívek soutěž zaslouženě vyhrála, gratulujeme!
V červenci jsme podnikli týdenní výlet na kolech „Nové Sedlice – Slezská Harta
– Mokřinky – Nové Sedlice“. Vyjeli jsme v pondělí 9. července ráno směr
Opava, odtud jsme se vlakem přepravili do Bruntálu a pak nás čekalo už jen
kolo, z Bruntálu přes Mezinu, Dlouhou Stráň do Rázové, potom přes Leskovec
do Roudna na skautský tábor. Tady jsme zůstali 2 noci, protáhli jsme i ruce při
plavání a pádlování na Karlovec a zpátky. Ve středu jsme opustili skautskou
pohostinnost a vyjeli směr Kružberk, přespali jsme na Velkém sedle a další den
pokračovali do Mokřinek, odkud jsme vyjížděli na výlety směr Kružberk, Jánské
Lázně a okolí. V neděli 15. července jsme se vydali na zpáteční cestu. Našlapali
jsme přes 100 km a mnozí se na kolo nemohli ani podívat ☺
Olga Smolinková

SDH DOROST 2018
Mezinárodní záchranářský kurz

62
www.novesedlice.cz

Během letních prázdnin měli dva naši členové Jan Lindovský a Tomáš Hulva
štěstí a mohli se zúčastnit týdenního mezinárodního záchranářského kurzu na
Oravské přehradě na Slovensku.
Tento kurz byl zaměřen na výuku a výcvik činnosti členů jednotek IZS. Postupně
si vyzkoušeli lezecký výcvik, vodácký výcvik, výuku první pomoci, a hlavně
hasičský výcvik – zde si mohli například vyzkoušet práci s hasičským nářadím,
které se používá při vyprošťování osob u dopravních nehod, nebo pohyb v silně
zakouřené místnosti.
„Za mě to byl skvělý kurz, na kterém jsem poznal hodně nových kamarádů
a nabral potřebné zkušenosti, které se mi budou hodit jak v běženém životě,
tak i při zásazích“, popsal Jan Lindovský.
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PRODEJNA HRUŠKA
Vánoční prodejní doba 2018:
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2019

Pátek
Sobota
Neděle
Štědrý den
Boží hod
Štěpán
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Nový rok

6.30 – 17.00
7.00 – 11.30
zavřeno
6.30 – 11.30
zavřeno
zavřeno
6.30 – 17.00
6.30 – 17.00
7.00 – 11.30
zavřeno
6.30 – 12.00
zavřeno
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CENY INZERCE PRO FIRMY A PODNIKATELE
Formát A5:

500 Kč (včetně okrajů)

½ stránky A5: 250 Kč
¼ stránky A5: 125 Kč
Obec není plátcem DPH. Inzerce pro občany zdarma, stejně tak oznámení,
gratulace, kulturní akce apod.
Zveřejněny budou pouze příspěvky, jejichž nezávadnost schválí vydavatel.

Klidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok přeje Váš kominík
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OBEC NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

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

starostka@novesedlice.cz, zuzanarohan

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

urad@novesedlice.cz, ounovesedlice

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

Sanka.T@seznam.cz

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

Tomáš Prchala

Jazyková korektura:

Tereza Klemensová

Obrázek na obálce:

Miriam Johanka Štivarová

Tisk:

Nord Service s.r.o.

Datum vydání: 21. 12. 2018
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