zima 2015
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Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
srdečně Vám, jménem obecního úřadu a všech zastupitelů, děkuji za úžasnou
spolupráci v průběhu hektického roku 2015. O tom, co se podařilo, se dozvíte
na následujících stránkách. Pokud se něco nevyvedlo přesně podle našich
představ, je zbytečné se tím rmoutit. Je třeba se poučit z chyb a jít dál.
Minulost nezměníme.
Velice nás těší Vaše podpora ve formě aktivní účasti na přípravě a realizaci
akcí pro veřejnost a také skutečnost, že to u nás, v Sedlicích, díky Vám
skutečně žije i mimo obecní akce, a to napříč generacemi. Ať už se jedná o
hasiče, fotbalisty, včelaře, koňáky, skauty, školku nebo klub žen, je úžasné
pozorovat, jak na staré tradice pomalu a ochotně navazuje mladá generace,
která se aktivně zapojuje také do rozvoje obce. Spolupráce všech sdružení
a dobrovolníků s obcí je ostatně pozitivně hodnocena i ze strany nezávislých
pozorovatelů z jiných obcí.
Radost ze společného pobývání je naší velkou devizou, jsme silná komunita,
která drží při sobě. Víme, co chceme, víme, kam jdeme. Děláme kroky
společně a ještě nás to baví. Nenecháme si vzít ani odvahu a chuť pracovat
pro druhé, ani radost ze života! Nikým a ničím! Rádi mezi sebe uvítáme nové
sousedy i přespolní, kteří sdílejí naše nadšení. Věřím, že každý člověk umí
něco, čím může své okolí obohatit. Nebojíme se křiklounů a škarohlídů, kteří
svůj život zasvětili tomu, aby svému okolí škodili, přestože jsou přesvědčeni o
opaku. Žijeme pro druhé a to je naše síla a skutečné bohatství. Modlím se za
všechny se srdcem na dlani:
„Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil,
jak květy mráz, jak mráz.“
Přeji nám všem veselé Vánoce v kruhu rodiny a přátel a klidný, pomalý a
úspěšný rok 2016 plný zdraví, štěstí, lásky a radosti.
S láskou, úctou a úsměvem
Zuzana Rohovská, starostka
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Krátce z obecního úřadu
Obec letos obdržela studii „Silnice I/11 Nové Sedlice – průtah“, která byla
financována z dotace Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 (Sdružení
I/11). Aby bylo možné variantu vedení nové silnice I/11 průtahem obcí
objektivně porovnat s variantou tzv. severního obchvatu, rozhodlo
zastupitelstvo na svém 8. zasedání o zadání zakázky na „zpracování technické
studie – Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ firmě Dopravoprojekt
OSTRAVA spol. s r. o., a to za předpokladu, že Sdružení I/11 poskytne obci
dotaci na financování této studie (stará studie tzv. Severního obchvatu nebyla
srovnatelná z důvodu odlišného umístění mimoúrovňové křižovatky
u Komárova).
Společnost Lesy ČR (investor) na podzim dokončila studii proveditelnosti
stabilizace koryta potoka Sedlinka na katastru naší obce, a to za účelem
realizace
protipovodňových
opatření. V současnosti investor
tuto studii posuzuje. O výsledku
budeme informovat. Děkujeme
všem
vlastníkům
dotčených
pozemků za spolupráci.
Obec
připravuje
rekonstrukci
veřejného
osvětlení,
která
proběhne ve dvou etapách. V první
fázi budou vyměněna stávající
svítidla za svítidla s výrazně nižší
spotřebou a vyšší svítivostí.
Následně, dle finančních možností
obce, budou doplněna nová
svítidla v místech, která nejsou
dostatečně osvícena, a dále bude
vybudováno
nové
osvětlení
v místech, kde chybí zcela (např.
cesta ke hřbitovu). Děkujeme
občanům za spolupráci při
mapování těchto míst.
Dne 14. června 2015 jsme
slavnostně otevřeli novou zahradu
v přírodním stylu u mateřské školy.
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Na přelomu června a července provedli pracovníci Ministerstva vnitra ČR na
obecním úřadě v Nových Sedlicích audit realizovaného projektu „MŠ Nové
Sedlice – zahrada v přírodním stylu“. Závěrečná zpráva z auditu je
k nahlédnutí na webových stránkách obce v sekci PROJEKTY – MŠ-ZAHRADA
V PŘÍRODNÍM STYLU – DOKUMENTY K PROJEKTU.
V rámci projektů úsporných energetických opatření na budovách MŠ a OÚ
(zateplení a výměna oken) nechala obec zpracovat závěrečné vyhodnocení –
stanovisko energetického auditora k realizovaným akcím a dosaženým
přínosům. Z tohoto energetického auditu vyplynulo mj. následující:

úspora produkce CO2:

úspora spotřebované energie (MWh/rok):

58,7 %

- OÚ

73,9 %

- MŠ

66,4 %

- OÚ

83,16 %

- MŠ

Obecní úřad v Nových Sedlicích po rekonstrukci – podzim 2015
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Obec Nové Sedlice se dohodla s firmou Hruška spol. s r. o. na pokračování
provozu prodejny v obci. Obec podporuje provoz částkou 30 000 Kč ročně.
Otevírací doba prodejny:
Po–Pá

6.30–17.00 hod.

So

7.00–11.30 hod.

Ne

zavřeno

Zastupitelstvo obce schválilo dne 7. září 2015 „Prohlášení o společném zájmu
ve věci navázání a rozvoje spolupráce se slovenskou obcí Sedliacka Dubová“
(4. místo v celorepublikové soutěži „Nejkrásnější obec Slovenska 2015“).
Dne 27. července 2015 jsme partnerskou obec navštívili a seznámili se
s představiteli obce a místních sdružení v čele se starostou Mgr. Ladislavem
Tománěm, který nedávno získal titul „Starosta Slovenska 2015“. Srdečně
gratulujeme! Pan starosta nás pohostil a provedl obcí a okolím, včetně
Oravského hradu. V roce 2016 se těšíme, že budeme moci přivítat slovenské
přátele u nás. Plánujeme spolupráci nejen v oblasti kultury a sportu, ale také
např. v oblasti získávání dotací na projekty přeshraniční spolupráce.

Na návštěvě v Sedliacké Dubové – červenec 2015
(zleva: D. Stoniš, Z. Rohovská, L. Tomáň, K. Prchalová, R. Bělica)
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Obec Nové Sedlice vyhrála v soutěži holandské společnosti Flower Your Place
zdarma výsadbu 100 m2 cibulovin, které byly letos na podzim vysazeny
do travnatých pásů ve vlastnictví obce podél ul. Opavská.
V rámci zvyšování bezpečnosti na silnici I/11 jednáme o možnostech umístění
radarů na měření rychlosti na ul. Opavská. Jakmile budeme mít relevantní
podklady, budeme tuto záležitost projednávat na zasedání zastupitelstva
obce.
Děkuji Luďku Čížovi za poskytnutí mobilních toalet na posvícení (v hodnotě
3 800 Kč), vánoční strom na hřišti, osvětlení vánočních stromů a betlému.
Dále děkuji Petru Pavelkovi za darování vánočního osvětlení na stromek
ve školce, Petru Holešovi za zajištění výroby betlému a Johance Štivarové
za jeho namalování.
A nakonec dárek pro děti: na jaře bude na hřišti opět postavena nová
trampolína. Věříme, že nám dospělí pomohou dohlédnout na naše ratolesti,
aby jim trampolína vydržela co nejdéle.
Zuzana Rohovská
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Kulturní akce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se ohlédla za kulturními akcemi konanými v roce 2015.
V Nových Sedlicích aktivně pracuje šest spolků a sdružení, které svou činností
přispívají ke zkvalitnění kulturního života v obci.
Záslužnou činnost v kulturně-historické oblasti vykonává náš pan kronikář
Tomáš Sáňka, který pořádá besedy na témata týkající se historie obce. Oblibu
si získaly i mimo hranice Nových Sedlic. Myslím si, že by nám našeho pana
kronikáře mohly ostatní vesnice závidět.

Dětský den
Všechny naše spolky a sdružení spolu při organizaci kulturních akcí ochotně
spolupracují. Z těchto akcí vzpomenu jen některé. Na Obecním plese si pro
Vás připravili předtančení a módní přehlídku zástupci všech spolků a sdružení.
Spolupráci všech vyžadoval také Den dětí s mezigalaktickou návštěvou,
kdy se nám mimozemšťany podařilo dostat zpět na jejich planetu Matesany.
V rámci akce Ukliďme Česko jsme kultivovali společná prostranství v Nových
Sedlicích.
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Proběhly i další akce – na jedné z nich (doprovázející posvícení) mladí hasiči
zasvětili do svého umění nezkušené amatéry; ženy prozradily svobodným
fotbalistům zásadní taktiku, která přispěla k jejich posunu na žebříčku.
Děti a paní učitelky slavnostně přestřihly pásku k nové zahradě v areálu
mateřské školy a pro všechny návštěvníky si připravily operu Červená
Karkulka. O plná bříška návštěvníků se jako vždy postaral náš Klub žen.
Ani počasí nezkalilo náladu všem návštěvníkům dožínek. Kromě nádherné
tematické výzdoby byla k vidění různá zvířata, včetně elektronického býka,
která zaujala nejen děti.

Posvícení – fotbalové týmy

Výborné byly frgáloše, vínko, pálenka, halušky, čerstvý domácí chléb,
a to vše ze zdrojů našich spoluobčanů.
Po loňské zkušenosti se letos moc těším na Zpívání u vánočního stromečku.
Minulý rok nás svým zpěvem překvapil a vedle dětí připravil na předvánoční
atmosféru příležitostný mužský sbor.
Závěrem bych chtěla všem poděkovat za jejich ochotu, spoustu úžasných
nápadů a za energii, kterou nejen těmto akcím věnovali.
Kateřina Prchalová
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Dožínky v Nových Sedlicích
Vážení spoluobčané,
letos jsme se, jako už tradičně, sešli u kapličky, abychom oslavili svátek
sv. Václava a poděkovali za úrodu z našich polí, zahrádek a balkonů.
Děkovnou mši celebroval P. Adam Małek.
Poté se dění přesunulo na hřiště, kde probíhaly další aktivity s touto oslavou
spojené. Zahajovací proslov pronesla p. starostka obce Zuzana Rohovská,
komentování dalších akcí se ujali p. Katka Prchalová a p. Radim Bělica.
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavku zbraní, která, měli-li návštěvníci zájem,
byla také ochotně doplněna odborným výkladem ze strany členů MS Halovec.
Členové téhož MS nám celou akci zahájili (a v závěru také ukončili) slavnostní
fanfárou na lesní rohy.

Návštěvníci mohli být dále svědky ukázky sokolnictví, opět doplněné
poučeným výkladem. Podařila se uskutečnit výstavka chovatelů drobné
drůbeže, okrasného ptactva a ryb, a to nejen z naší obce. Vystavena byla
rovněž nová i stará zemědělská a zahradní technika. Děti se mohly projet
nejen na koních, ale měly možnost zkusit své štěstí i na elektrickém býku.
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Kromě již zmíněného proběhl další ročník soutěže o nejlepší domácí chléb
a soutěže o nejlepší domácí pálenku, tzv. Sedlický košt. K zakousnutí byla
domácí zabíjačka p. Aleše Galvase, báječné frgáloše Klubu žen a halušky
p. Dáši Möbiusové. Po celou dobu nám k poslechu i tanci hrála cimbálová
muzika a večer byl zakončen diskotékou.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit,
zejména „chlapům ze stodolní“, kteří spolu s obcí Nové Sedlice tuto akci
zorganizovali.
Mé poděkování patří rovněž všem vystavujícím.
I přes nepřízeň počasí se dožínky povedly a doufám, že i v příštím roce se nám
podaří navázat na letošní úspěch.
Petr Holeš

Kotlíkové dotace MSK – informace pro zájemce
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby!
Předmětem podpory BUDE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za:
 kotel na pevná paliva,
 kombinovaný kotel (uhlí + biomasa),
 kotel na biomasu,
 plynový kondenzační kotel,
 tepelné čerpadlo.
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V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci solárně-termické
soustavy (splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu s ISO
9806, min. hodnota účinnosti a využitelného zisku) a také technická opatření
vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, tzv. „mikro“
energetická opatření (pokud dům nesplňuje energetickou náročnost „C“
nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová zelená
úsporám). V případě, že dům splňuje energetickou náročnost „C“ a vyšší,
je nutné tuto skutečnost doložit energetickým štítkem budovy.
Seznam „mikro“ energetických opatření:
 zateplení střechy nebo půdních prostor,
 zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
 oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace
tepelných mostů,
 oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od prostoru venkovního
(např. zádveří),
 dílčí výměna oken,
 výměna vstupních a balkonových dveří,
 instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
Pokud budou realizována „mikro“ energetická opatření, doloží žadatel spolu
s fakturou fotodokumentaci jeho provedení (je možné realizovat i svépomocí,
potom je možné uplatnit náklady na nákup materiálu). Společně se žádostí
o dotaci se předkládá i fotodokumentace části domu, na které bude „mikro“
energetické opatření provedeno.
Předmětem podpory NEBUDE:
 výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého
kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním),
 výměna stávajících kamen,
 výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
 výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám,
Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů
realizovaných MŽP a kraji. Výše podpory (míra dotace) se vypočte
z celkových způsobilých výdajů vynaložených na výměnu kotle;
tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až 150 000 Kč, z čehož
výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou dosáhnout maximální výše
až 20 000 Kč; částky přesahující tyto hranice by byly případně hrazeny
ze zdrojů žadatele.
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Za způsobilé výdaje budou považovány náklady na stavební práce, dodávky
a služby bezprostředně související s realizací:
 kotle na pevná paliva,
 plynového kondenzačního kotle,
 tepelného čerpadla,
 solární termické soustavy,
 nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně
instalace akumulační nádoby,
 dále pak náklady na zkoušky a testy související s uvedením majetku
do stavu způsobilého k užívání,
 náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě,
že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické
náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“
pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární
neobnovitelné energie nebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 náklady na projektovou dokumentaci (není podmínkou),
 služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti
navrhovaného „mikro“ energetického opatření,
 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací „mikro“ energetických
opatření (i v případě realizace svépomocí – uznatelným nákladem budou
náklady na pořízení materiálu).
Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je
odvozena od typu nového zdroje vytápění, a to následujícím způsobem:
 70 % celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze na uhlí,
 75 % celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombinovaného
kotle na uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
 80 % celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze
na biomasu (peletky, štěpka, dřevěná polena ad.) nebo tepelného
čerpadla.
Tato podpora může být zvýšena o 5 % v případě, že bude výměna kotle
realizována v obci/městě, která byla v rámci Střednědobé strategie zlepšení
kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Podrobný seznam obcí
spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/16vyzva/dokumenty.
Moravskoslezský kraj dále plánuje přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci
dalšími 5 %, čímž dojde ke snížení podílu spolufinancování z prostředků
domácností. Další informace naleznete na www.lokalni-topeniste.cz nebo
na www.sfzp.cz.
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Nový kanalizační řád obce

Obec, jako vlastník kanalizace, musí mít vodoprávním úřadem schválený
kanalizační řád, v opačném případě se dopouští správního deliktu.
Z tohoto důvodu připravujeme nový kanalizační řád (stávající není platný),
který musí popisovat následující skutečnosti o kanalizaci:








přibližný počet osob čistících odpadní vody v septicích a domovních ČOV,
přibližný počet osob shromažďujících odpadní vody v žumpách,
údaje o počtu kanalizačních přípojek,
přehled hlavních producentů odpadních vod,
objemy vypouštěných odpadních vod,
další jiné objekty na kanalizaci,
za jakých podmínek lze odpadní vody do kanalizace vypouštět aj.

Vzhledem ke skutečnosti, že za posledních několik let došlo v obci Nové
Sedlice k řadě změn při napojování jak stávajících, tak nových nemovitostí
na jednotnou kanalizaci, byl vytvořen jednotný formulář (prohlášení),
který bude sloužit ke zpřesnění skutečného stavu v obci pro připravovaný
kanalizační řád.
Formuláře bude obec do domácností distribuovat zkraje roku 2016. Prosím
tímto majitele nemovitostí o jejich vyplnění. Je v zájmu každého, aby byl
formulář (prohlášení) pravdivě vyplněn a odevzdán na Obecním úřadě
v Nových Sedlicích. Bez těchto údajů nebude možné zajistit řádný podklad
k vypracování kanalizačního řádu a směrem k obci mohou být uplatněny
nemalé zákonné sankce.
V případě, že formulář (prohlášení) na obecním úřadě neobdržíme do data
uvedeného na formuláři, budeme, bohužel, nuceni potřebné informace zjistit
prostřednictvím místního šetření.
Pro správné vyplnění tohoto dokumentu můžete využít konzultací
na obecním úřadě v termínech, které budou uvedeny na formuláři.
Odborným zástupcem naší obce v této problematice je Ing. Jiří Hoffmann.
Děkuji Vám za pochopení situace a spolupráci.
Zuzana Rohovská
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Poplatky za psy a odpady na rok 2016:

Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2016
31. 5. 2016
31. 5. 2016

Možnosti úhrady:
 složenkou
 osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí
tel. dohody
 bankovním převodem na účet u České spořitelny:
1842723349/0800
 bankovním převodem na účet u Komerční banky:
107-9088230257/0100
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20160 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.

KOMUNÁLNÍ ODPAD – TERMÍNY SVOZŮ 2016
POPELNICE
6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6.,
22. 6., 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)
27. 1., 24. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 30. 11.,
28. 12.
14
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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 1000,-)
- projektor (vratná kauce 1000,-)
- žebřík (vratná kauce 1000,-)
15
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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

264,724,1452,2310,100,100,- / 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,-

Ověřování
- 1 strana A4
- 1 podpis

/ 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
1000,-
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10,- / m2 / den

OKÉNKO DO HISTORIE - Stalo se před 60 lety
První obecní rozhlas
Dne 19. září roku 1955 byl v obci nainstalován a zprovozněn místní rozhlas.
První slavnostní vysílání proběhlo dne 25. září v 16.00 hodin, když zasedala
rada MNV. Rozhlasem byla vysílána kulturní vložka žáků národní školy,
poté také zazněl projev předsedy MNV pana Šindelky. Zprávy MNV pak byly
vysílány pravidelně.
Rozhlas byl využíván při příležitostech svateb, narozenin a pohřbů. Jelikož
obec neměla dostatek finančních prostředků k zakoupení gramofonových
desek, darovali je občané – největším dárcem v obci byla organizace
Červeného kříže, kterou v té době vedl pan Václav Dědic.

Události ve škole
V září roku 1955 byl v národní škole zahájen nový školní rok za účasti
zástupců MNV a SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). Škola byla dvojtřídní.
V 1. třídě vyučoval ředitel školy pan Adolf Tymel a 2. třídu měla na starosti
paní Bohumila Tymlová.

Počet žáků ve dvou třídách:
1. třída

2. třída

I. ročník

2 chlapci

1 děvče,

III. ročník

4 chlapci

3 děvčata,

IV. ročník

8 chlapců

4 děvčata,

II. ročník

5 chlapců

3 děvčata,

V. ročník

5 chlapců

6 děvčat.

Celkově školu navštěvovalo 24 chlapců a 17 děvčat.

Rodičovské sdružení vybíralo schválený členský příspěvek, který činil 20 Kč
na rodinu. Vybraná částka byla věnována mateřské školce na zakoupení
hraček.
17
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V tomto roce byl uspořádán I. rodičovský ples v obci, ale také dětský maškarní
ples. Celkový výtěžek z obou plesů občané věnovali škole k zakoupení
filmového přístroje.
Poslední květnový den byl ve znamení kácení máje, vybraná finanční hotovost
byla věnována dětem na školní výlet.
V závěru roku 1955 školáci nacvičili divadelní představení s názvem Kouzelný
prsten, se kterým vystoupili 2. prosince pro obecné školy a 4. prosince
pro rodiče a občany obce.

Jednota požární ochrany – hasiči
Stav členů roku 1955 činil 45 mužů a 15 žen. V době žní požárníci stavěli
takzvané požární hlídky pro ochranu úrody na polích. Ve stanoveném rozpisu
byla vedle časových údajů jména hlídek. Rozpisy jsou dodnes dochovány.
Hasiči odsloužili od 1. srpna do 24. září celkem 486 hodin. Členové bývalé
požární jednoty v letních měsících opravili hasičskou zbrojnici

Školní knihovna
Školní knihovna zaznamenala přírůstky nových titulů. Do žákovské knihovny
přibylo 15 titulů, a celkový počet tak dosáhl počtu 343 svazků. Učitelská
knihovna měla 505 svazků. Během roku bylo zakoupeno 34 knih. Zápůjčky
knih byly možné pravidelně 1x týdně.

Veřejná knihovna
Veřejná knihovna v obci v roce 1955 patřila mezi dvanáct nejlepších knihoven
v okrese. Ke dni 31. prosinci 1955 navštěvovalo knihovnu 82 čtenářů. Za rok
1954 bylo vypůjčeno 1 286 knih – na jednoho občana vycházely průměrně tři
knihy (výpůjčky).
Knihovnicí byla paní Bohumila Tymlová, která obdržela ke konci roku finanční
částku 750 Kčs na zakoupení nových knih. Celkový stav v knihovně činil 876
svazků.
(Zdroj: TYMEL, Adolf. Obecní kronika. Uloženo v SOkA Opava.)

Tomáš Sáňka, kronikář obce
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OKÉNKO DO HISTORIE – Pravidla silničního provozu z 19. století
Ve Slezsku vstoupil v platnost od 1. ledna 1878 nový zemský zákon číslo 5,
tzv. Silniční řád. Týkal se koňských povozů a obsahoval pokyny pro vozky.
Platil na všech cestách veřejných, zemských, okresních a obecních (nikoliv
na cestách erárních – císařských).
Zákon nařizoval:
Všechny nákladní a dopravní vozy, jakmile minou obvod příslušné obce
a dostanou se na veřejnou cestu, musí být opatřeny tabulkou se jménem
a bydlištěm majitele vozu. Kdo má těchto vozů více, musí mít na tabulce
uvedeno číslo vozu. Tabulka musí být černá, 18 cm široká a nápis bílý.
Písmena musí být velká 5 cm. Umístěna a upevněna musí být na levé straně
vozu, mezi předním a zadním kolem. Vozy hospodářské, které se užívají
k polním pracím, nemusí být takto označeny.
Všechny nákladní a dopravní vozy na cestách veřejných, jakmile se stmívá,
musí být opatřeny rozžatou latarnou (lucernou) takové velikosti, aby je bylo
zdáli možno snadno spatřit.
Saně a karníky musí být opatřeny zvonečky, aneb cinkadly.
Vozka jedoucí po cestě nesmí opustit svůj vůz.
Není dovoleno bičem „pukati“ (práskati), kdykoliv se jede osadou nebo když
jiný povoz okolo jede, rovněž když se dobytek cestou žene.
Rovněž nesmí být vedle sebe více potahů, v zápřahu pouze tři. Za vozem
nesmí sem a tam pobíhat neuvázaný kůň (nebo hříbě).
Nezapřažené vozy nesmí stát na cestě, výjimkou je případné neštěstí. Takový
vůz musí být střežen a v noci opatřen světlem.
Nedovoluje se více vozů nebo saní za sebou zavěšovat.
Po mostech se smí jen krokem jeti.
K brzdění vozu sjíždějícího z kopečka se smí na okresních cestách jen „šupek“
či „hamovaček“ užívat. Zarážek (Schleife) lze jen tenkrát užívat k uzavření kol,
pakli se jim kola úplně neuzavřou. Při jednom potahu musí být kůň na dvou
opratích, při dvojím nebo trojím potahu musí být koně na křížových opratích.
Veliké vozy formanské bez rozdílu nákladu musí míti loukotě aspoň 10 cm
široké a nesmí šířka nákladu na voze nákladním více než 21,5 metr obnášeti.
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Všeliké povozy mají se zpravidla, kde je to možné, levé strany cesty držeti,
vlevo vyhýbati (míjeti) a vpravo předjížděti. Na mostech se předjížděti
zakazuje.
Všeliké povozy budou pouštět povozy se stříkačkami a jiné určené k hašení
ohně a těmto povozům se musí vyhýbati. Lehký povoz ať z jízdní dráhy,
kudy jede pošta aneb stříkačka, úplně celou kolej vybočí, povoz pak těžký jen
toliko vybočí, čili vyhne (půl koleje), aby ony povozy snadno minouti
se mohly.
Nad vykonáním a zachováním předpisů bdí starosta (v Nových Sedlicích v té
době Antonín Havlíček) té které osady, v jejichž obvodu cesta jest.
Všeliké přestupky se trestají pokutami od 1 Zl do 20 Zl, aneb násilným
zadržením a zastavením jízdy. Nový ten řád platí i pro „císařské“ silnice potud,
pokud jiným ve prospěch jejich daným příkazům není na odpor.

(Čerpáno z: Opavský týdeník. 2. 3. 1878, roč. IX, č. 9, s. 3. ISSN 1803-4888.)

Tomáš Sáňka, kronikář obce

OKÉNKO DO HISTORIE - Fotografie
Dvě dobové fotografie, které zachycují náves v obci, byly pořízeny v roce
1925. Patří zatím mezi nejstarší dochované fotografie této části obce.
Před kapličkou je dřevěná bouda, kde se prodával tabák. V roce 1906 zde byly
čtyři živnosti s tímto druhem prodeje. Tyto živnosti provozovali František
Kinnert, Richard Laryš, Albert Vlašánek a František Šudík z Přerovce.
Zajímavostí je, že snímky na skleněných negativních deskách byly velmi
pečlivě uloženy a popsány (s uvedením clony, doby expozice a počasí).
Autorem snímků je řídící učitel Josef Klauda, čestný občan obce Nové Sedlice.
Působil zde v letech 1906–1936.
Čestné občanství převzal z rukou starosty Vincence Světlíka na slavnostním
zasedání obecního zastupitelstva dne 16. srpna 1936.
20
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Na snímku je učitelka Viléma Klaudová.

Tomáš Sáňka, kronikář obce
22
www.novesedlice.cz

KNIHOVNA
Knihovna Nových Sedlic je otevřena každý čtvrtek od 15–18 hodin, v knihovně
je zdarma přístup k internetu a za úhradu je zde možnost tisku. Čtenářskou
kartu si můžete vyřídit přímo v knihovně za poplatek 10 Kč. V knihovně se
také nachází malý „antikvariát“ (knihovní police vpravo od vstupu
do knihovny), kde můžete odkládat knihy, které již doma nechcete, a naopak
si odtud brát knihy, kterými byste rádi svou knihovničku doma obohatili.

V pátek 10. dubna 2015 proběhl pod hlavičkou naší knihovny již třetí ročník
Noci s Andersenem, a to ve spolupráci s Mateřskou školou v Nových Sedlicích
a skauty z 12. oddílu Dohoda. Školka se letos proměnila v hrad plný
pohádkových postaviček – každá z nich měla pro děti nějaký úkol.
S princeznou si děti zatančily, u rytíře si změřily svou sílu, když se s ním
přetahovaly o lano, s vílou malovaly strašidla, trpaslík pro ně měl
překážkovou dráhu, kouzelníka se přes jeho čáry děti musely pokusit připravit
23
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o jeho kolíčky, s raráškem se schovávaly do děr a bílé paní musely zazpívat.
Přímo v knihovně byl pak schovaný duch, který ovšem rozdával bonbóny –
každý si mohl brát tolik, kolik sám chtěl, ale to jen do té doby, než se dotknul
„prokletého“ bonbónu. Poté, co děti po skupinkách obešly všechny
pohádkové postavy, dostaly zaslouženou odměnu – medaili, ale čokoládovou.
Poté děti čekala večerní diskotéka následována čtením pohádek.

Noc s Andersenem – se strašidlem v knihovně

V průběhu května jste si v sále MŠ mohli také prohlédnout výstavu panelů
věnovaných Barmě a Tibetu (zapůjčenou Obecně prospěšnou společností
MOST, jejímž posláním je od roku 2004 podporovat vzdělanost a zlepšovat
životní podmínky tibetských dětí, buddhistických mnichů a mnišek, nomádů,
tibetských uprchlíků i tamějších starých lidí). Výtěžek ze vstupného,
které bylo dobrovolné, byl prostřednictvím Člověka v tísni odeslán na pomoc
obětem zemětřesení v Nepálu. Vybraná částka činila 1 400 Kč.
24
www.novesedlice.cz

„Jako poděkování za Váš dar Vám posílám fotografii rozesmátého dítěte
z Konga.“

Knihovna zve všechny zájemce na přednášku Luďka Brhela a Vladimíra
Škrobánka Broukem přes Kavkaz, která proběhne v pátek 8. ledna 2016
v 17.30 hodin v kulturním sále mateřské školy.
O cestě dvou skautů starým Broukem se můžete dočíst právě v tomto
zpravodaji – pokud se chcete dozvědět více a zhlédnout také fotografie z této
cesty, určitě tuto přednášku nevynechejte.

Tereza Klemensová, knihovnice
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Jak vzniklo jméno Suché Lazce a Mokré Lazce?

Jméno Lazce je množným číslem ke slovu lazec, což byla
zdrobnělina ke slovu láz. Tento název je staročeského
původu, laz/láz označoval „pozemek, pole, louku získané
vypálením lesa“. Takovéto pozemky se nacházely mezi lesy
nebo na jejich okrajích, na rovinatém místě, výše
položeném, avšak ne v horských oblastech.
Přívlastek Mokré získaly Mokré Lazce díky vlhké půdě
a mokřadům, což bylo způsobeno blízkostí řeky Opavy.
Přívlastek Suché u Suchých Lazců dostala tato obec díky své
1
vyšší poloze oproti blízkým Mokrým Lazcům. )
Uvedu Vám zde i několik lidových etymologií
(tedy neodborných či laických výkladů), které jsem získala
na základě sběru dotazníků ve vesnicích Mokré Lazce, Suché
Lazce, Nové Sedlice a Štítina. Dotazovaní většinou správně
určili, že jméno Lazce vzniklo ze slova lazy, avšak jen v málo
případech je označili za pole získaná vypálením lesa. Naopak
lazy většinou vysvětlovali pojmy „pole“ či „lán“,
v ojedinělých případech např. slovy lázně či lézt:
Cituji: „Myslím si, že jméno Mokré Lazce vzniklo díky
mokrým polím, tedy „mokré lány“, které byly v dřívějších
časech zaplavovány řekou Opavou protékající kolem
Mokrých Lazců.“; „Na území dnešních Mokrých lazců bylo
několik „jezer“. Byly to bažiny (3), což je důkaz mokrých „lazů“, tzn. polí.“;
„Lazce se vyvíjely ze slova „laz“, což značí paseku, pastvinu. Osady zbudované
na takových pasekách, polích se nazývaly „Lazy“. Po staletí se název různě
vyvíjel.“; „Na vykáceném území – lazy – byla na březích říčky vystavěna
vesnice.“ nebo „Je tam mokro (řeka) a asi zde byli taky lázně.“

Tereza Klemensová

1)

HOSÁK, Ladislav – ŠRÁMEK, Rudolf (1970). Místní jména na Moravě a ve Slezsku I,
A–L. Praha. s. 493.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V NOVÝCH SEDLICÍCH
Hasiči radí
Aby u nás nehořelo…
Začala topná sezóna a také se blíží Vánoce. Na co si dát pozor?










Kontrola spalinových cest. Kouřovod
(roura u kamen) musí být čistý, těsný,
nesmí být prorezavělý. Zaústění
kouřovodu do komína musí být těsné
tak,
aby
nedošlo
k vypadnutí
kouřovodu ze zděře.
Komín musí být před topnou sezónou
zkontrolován a vyčištěn kominíkem
(nařízení vlády č. 91/2010). Komín
musí být v půdním prostoru omítnutý,
vymetací a výběrová dvířka musí být
nepoškozena a zajištěna závorou.
Spalinovou cestu u plynového kotle je
potřeba zkontrolovat také, může ji
ucpat například spadlé ptačí hnízdo nebo hnízdo vos.
Nezapomeňte, že každé topidlo potřebuje dostatečný přívod vzduchu
ke správnému hoření. Jinak se může obrátit komínový tah, začnou vám
kouřit kamna a hrozí riziko otravy.
Bezpečná minimální vzdálenost hořlavých předmětů od topidla na pevná
paliva je 40 cm; od kotle na plyn by předměty měly být vzdáleny alespoň
20 cm. Pozor na dlouhé záclony a závěsy!

Co dělat, když začnou hořet saze v komíně?
Uzavřete všechny regulační prvky na topidle, abyste zabránili přístupu
vzduchu do komína. Vždy volejte hasiče (číslo 150 nebo 112), může totiž dojít
k požáru budovy a přenesení požáru na sousední objekty.
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Požár sazí v komíně se hasí pískem sypaným shora do komína. Nikdy tento
požár nehaste vodou! Komín může prasknout!

Vánoční stromky, adventní věnce a ozdoby.
 Nenechávejte NIKDY hořící svíčky na adventním věnci nebo stromečku
bez dozoru.
 Svíčky musí být vždy umístěny na nehořlavých podložkách.
 Elektrické ozdoby je potřeba před použitím zkontrolovat, aby nemohlo
dojít ke zkratu a požáru.
 Kupujte elektrické ozdoby pouze s označením CE, tyto jsou homologovány
pro daný účel.
 V případě požáru nehaste elektrické ozdoby vodou ani pěnovými přístroji.
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Vybavte si domácnost detektorem kouře a detektorem oxidu uhelnatého.
Tento přístroj vás včas signálem upozorní na případné nebezpečí.
Příjemné svátky a klidnou zimu bez požárů Vám přeje
SDH Nové Sedlice

Mladí hasiči
Celkový počet mladých hasičů činí šestnáct, instruktorů máme pět a vedoucí
jsou tři.
Rok 2015 jsme zahájili fyzickou přípravou, a to bruslením v Buly Aréně
Kravaře. Od jara začaly pravidelné tréninky na hřišti. Zúčastnili jsme se pouze
dvou soutěží okresní ligy v kategorii starších a skončili na 16. místě
z celkového počtu 21 družstev; v soutěži Globus Cup 2015 – šedesátkování
se Jan Lindovský umístil na 49. místě, Jakub Stoniš na 63. místě a Tomáš
Hulva na 66. místě v kategorii starší chlapci, Nikola Današová na 33. místě
v kategorii starší dívky a Nathan Štivar na 29. místě v kategorii mladší chlapci.
V letošním roce se soutěže účastnilo celkem 166 mladých hasičů,
dokonce i ze sousedního Slovenska.
Mimo pravidelných pátečních tréninků jsme si udělali výlet na online bruslích
na cyklostezce Kravaře – Mokré Lazce (celkem 12 km) a výlet na kolech (Nové
Sedlice – Raduň). Na posvícení jsme předvedli zábavný útok.
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V červnu jsme navštívili HZS v Ostravě, bylo to skvělé, průvodcem nám byl
p. Pavel Klemens. Prohlédli jsme si vybavení letecké záchranné služby, zázemí
hasičů či garáže s vybavením. Největším zážitkem byl pro nás ale vrtulník.
Při zpáteční cestě jsme si ještě odskočili na zmrzlinu. V době letních prázdnin
jsme odpočívali na Slezské Hartě.

Tématem letošního tábora bylo putování Wiliama Fogga Cesta kolem světa
za 80 dní. Naučili jsme se spoustu nových věcí, např. luštění šifer, zkoumali
30
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jsme motýly, vážky a jinou faunu v okolí Harty, zdokonalili jsme se v plavání,
potápění, pádlování a kormidlování lodí, naučili jsme se nové písničky,
dokonce jsme vyrobili lyže a soutěžili v obřím slalomu…
Hodně jsme se nasmáli.

Po prázdninách nám do přípravky přibylo sedm dětí.
Na podzimní schůzce jsme vyrobili svítící lampy a nachystali pro přípravku
stezku odvahy. Ještě nás čeká návštěva vánoční Opavy – advent
na zemědělce, podvečer s anděly a zpívání u vánočního stromku. Možná
stihneme i promítání v kině.
Olga Smolinková a Jan Lindovský

Sportovní úspěchy hasičů Nových Sedlic
Sportovní sezóna letos začala slibně. Dne 16. 5. 2015 se konala Okrsková
soutěž SDH, na které se naše družstvo mužů do 35 let umístilo na prvním
místě.
Vítězné družstvo mužů. Nahoře zleva Ondra Čech, Jakub Klemens, Luboš
Lacheta, David Stoniš, dole zleva David Pross, Matěj Kaštovský (součástí
vítězného družstva byl také Marcel Štalmach, který ale na fotografii není).
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Sezóna pokračovala účastí ve všech devíti kolech okresní ligy. Jedno z nich
se také konalo na místním hřišti v Nových Sedlicích, kde se naše družstvo
mužů umístilo na 2. místě. Soutěže byly náročné a konkurence veliká.
Letošního ročníku Opavské ligy se účastnilo 17 družstev. Naši muži se celkově
umístili na hezkém 5. místě.
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Sportovní sezóna v hasičském sportu byla letos ukončena 20. září 2015
soutěží O pohár ředitele územního odboru Opava HZS Moravskoslezského
kraje. Jednalo se o jubilejní 25. ročník. Soutěž se konala ve sportovním areálu
bývalých kasáren na ulici Vančurově v Opavě. Naše družstvo mužů se umístilo
na 3. místě, a to pouze dvě desetiny vteřiny za druhými Kravařemi a čtyři
desetiny vteřiny za prvním Uhlířovem.
Poháry, které naše družstvo mužů získalo v roce 2015. Zleva pohár za 1. místo
v Okrskové soutěži SDH, Slezský pohár SDH za 3. místo v Opavské lize
v Kravařích, pohár za 1. místo v Opavské lize v Oticích, pohár za 3. místo
v soutěži O pohár ředitele územního odboru Opava HZS Moravskoslezského
kraje, putovní pohár za 1. místo v Oticích, pohár za 2. místo v Opavské lize
v Nových Sedlicích, pohár za 2. místo v Opavské lize v Uhlířově.
Za SDH Nové Sedlice Tomáš Onderka, starosta

JAROSLAV BERNÁT – GENTLEMAN SILNIC
Česká pojišťovna pravidelně vyhlašuje tzv. Gentlemana silnic, tedy člověka,
který se zásahem u dopravní nehody podílel na záchraně zraněných.
Dne 28. listopadu 2015 v Opavě ocenění převzal Jaroslav Bernát
z Nových Sedlic. Bernátovu statečnost ocenili také vedoucí dopravního
inspektorátu Územního odboru Opava Karel Pavelek a vedoucí opavského
územního odboru Petr Častulík.
Zhruba hodinu před půlnocí na začátku září letošního roku řidička Hyundai i30
narazila do svodidel, podél nich dojela až do místa, kde se rekonstruoval
most, a vůz byl při následném nárazu do hromady štěrku vystřelen
do vzduchu a přetočil se na střechu. Stalo se tak na Berounsku, konkrétně
na 28. kilometru dálnice D5 ve směru na Plzeň. Ve vozidle se tou dobou
kromě ženy nacházeli i dva její synové ve věku šesti a šestnácti let.
Když si dopravní nehody všiml projíždějící řidič kamionu Jaroslav Bernát
z Nových Sedlic, neváhal ani minutu, zastavil a okamžitě přispěchal na pomoc.
„Stál jsem na dálnici v koloně a nejednou uviděl, jak přede mnou vyletělo
auto do vzduchu. Hned jsem s kamionem zastavil a zavolal 158.
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Zdroj: www.gentlemansilnic.cz
Zastavili i další kamioňáci a společně jsme se k tomu autu běželi podívat,“
popisoval dvaapadesátiletý Jaroslav Bernát, který se řízení nákladních vozidel
věnuje od osmnácti let, a vzápětí dodal: „Z auta jsme vytáhli malého
chlapečka. Chtěli jsme vytáhnout ještě toho staršího, ale ten měl zlomenou
ruku, která ho hrozně bolela, tak nechtěl vylézt ven. Než přijela záchranka,
snažili jsme se na řidičku mluvit, abychom ji uklidnili."
Matka i se svými dětmi se brzy dostala do péče lékařů a vše nakonec mělo
šťastný konec. Gentlemana silnic ovšem zarazila jiná věc. Pomáhali jen řidiči
kamionů, ostatním byla nehoda lhostejná. „Lidi dneska strašně spěchají
a nepomáhají si. Ale když si navzájem nepomůžeme, můžeme to rovnou
zabalit,“ řekl Jaroslav Bernát.
„Nesmírně si vážím toho, že pan Bernát měl v sobě tolik odvahy a rozhodl
se ihned pomoci lidem v havarovaném voze. Je to přitom riskantní jednání,
protože život těch, co pomáhají, může být při podobných situacích také
v ohrožení,“ pochválil statečný čin Petr Častulík.
Zdroj: DUŠEK, Petr. Opavsko má svého prvního Gentlemana silnic [online]. Opavský
a hlučínský deník. 29. 11. 2015 [cit. 20. 12. 2015]. Dostupné z:
<http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/jaroslav-bernat-gentlemansilnic29112015.html>.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Jak si užíváme naši novou přírodní zahradu – MŠ Nové Sedlice
„Sklizeň první úrody“ – společné setkání na školní zahradě, význam zdravé
výživy, ochutnávka vypěstovaného… Malá ukázka toho, co přináší naše nová
přírodní zahrada. Ta se skládá z několika částí – ze zahrady zvuků, chutí, vůní,
barev a her. Pobytem v přírodní zahradě podněcujeme v našich dětech
poznávání přírody jiným způsobem.
Prvky přírodní zahrady plně využíváme při společných i individuálních
činnostech v rámci řízených aktivit nebo volné hry dětí. Tím se zahrada co
nejvíce a nejúčelněji využívá během celého školního roku každý den. Skýtá
dětem dostatek možností pro pohybové hry, pozorování a estetické vnímání
přírody, pěstitelské aktivity i relaxaci a odpočinek.

Zahradničení je zajímavá a hodnotná činnost. Sázíme, zaléváme, okopáváme,
plejeme a nakonec sklízíme. Pěstujeme zeleninu a ochutnáváme první
jablíčka. Zázrak vzniku života ze semene pozorujeme od naklíčení hrachu
a fazolí až k vypěstovanému lusku.
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Voda v naší zahradě nás baví – pozorujeme potůček, rybičky v jezírku,
posloucháme zvuky vody a okolní přírody. Vídáme také také skokana
zeleného, který se u nás zabydlel, vážky a jiný vodní hmyz. Učíme se chápat
důležitost vody a naši závislost na tomto zdroji.
„Motýlí záhon“ osázený květinami lákajícími drobný hmyz svou vůní
a barvami obdivujeme denně. K bádání a pozorování zblízka nám pomáhají
lupy. Vůně, barvy a zvuk lahodí všem smyslům. Z naší bylinkové zahrádky
využíváme mátu a meduňku k obohacení našeho pitného režimu, ale také
petrželku a jiné rostlinky a bylinky k zlepšení našeho jídelníčku.
Na tabuli, kterou zde máme, nejen kreslíme, ale také si na ní procvičujeme
grafické cviky, a uvolňujeme tak ruku.
Kopec v zadní části zahrady využíváme k běhu v přírodním terénu, válení
sudů, bobování a sáňkování, ale také k zdolávání schodů a klouzání
na skluzavce. Zelenou plochu pak užíváme pro společné hry, sportování,
odpočinek v trávě; pískoviště ke kreativnímu tvoření, prosévání, zkoumání
vlastností písku, kamínků, klacíků. Vrbový tunel, hnízda a zákoutí poskytují
soukromí k hrám, divadelním představením, četbě knih, povídání. Altán je
místem ke vzdělávání, setkávání, tvoření, posezení a také ke stolování
v přírodě. Na průlezce cvičíme obratnost, hrubou motoriku, na mlatové cestě
děti jezdí na kolech a koloběžkách, a rozvíjejí tak rovnováhu, koordinaci
a orientaci. Strom se spirálovou lavičkou se stal místem scházení, opakování
pravidel bezpečnosti, odpočinku, poslechu zvuků v přírodě, fantazie při hře
s kamínky.
Na zahradě na podzim hrabeme listí, kompostujeme, připravujeme postýlku
pro ježka k přezimování či pozorujeme hmyzí domeček.
Hraní v přírodě pomáhá dětem rozvíjet pozorovací schopnosti a tvořivost,
vzbuzuje pocit klidu a pocit sounáležitosti s přírodou.
Hra dětí v přírodním prostředí je pestřejší, nápaditější a kreativnější,
což podporuje jazykové dovednosti a spolupráci.

Naše školní přírodní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou
spolurozhodovat, a učí se tak umění diskuze i odpovědnosti. Školní zahrada
vytváří komunitu, stává se místem setkávání a společných aktivit dětí
i dospělých a veřejnosti.
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Na zahradě na podzim hrabeme listí, kompostujeme, připravujeme postýlku
pro ježka k přezimování či pozorujeme hmyzí domeček.
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Hraní v přírodě pomáhá dětem rozvíjet pozorovací schopnosti a tvořivost,
vzbuzuje pocit klidu a pocit sounáležitosti s přírodou. Hra dětí v přírodním
prostředí je pestřejší, nápaditější a kreativnější, což podporuje jazykové
dovednosti a spolupráci.
Naše školní přírodní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou
spolurozhodovat, a učí se tak umění diskuze i odpovědnosti. Školní zahrada
vytváří komunitu, stává se místem setkávání a společných aktivit dětí
i dospělých a veřejnosti.
Zahrada je naší „přírodní učebnou“, která se stala nedílnou součástí mateřské
školy a novou výukovou platformou. Je pestrá a proměnlivá a pozitivně
ovlivňuje sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dětí. Přírodní
zahrada se zaměřením na environmentální výchovu rozšiřuje nabídku aktivit
mateřské školy a podněcuje zájem dětí o přírodu.
Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomáhá rozvíjet
a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu
prostředí. Dostatkem pohybu zajišťuje správný vývoj smyslové a pohybové
koordinace.
Děti mají zájem o přírodu, touhu ji poznávat, ochraňovat a pečovat o ni,
relaxovat v ní.
Je to zahrada, která nás baví.
Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková

Svatý Martin v Nových Sedlicích
Svátek nebo narozeniny dětí u nás v mateřské škole oslavujeme tancem,
písničkou a bonbónem nebo sladkostí. Na svátek svatého Martina jsme se
připravili trochu jinak. S dětmi jsme již dopoledne udělali těsto – děti
mačkaly, míchaly, válely, ale také strouhaly jablíčka. Společně jsme vytvořili
rohlíčky, které následně paní učitelka upekla. Těšili jsme se, až je ochutnáme.
Pak už jsme se chystali na večer. Školku jsme vyzdobili lampiónky
a vydlabanými dýněmi a povídali si o světle a tmě, o přicházejících dlouhých
večerech a o tom, jak se den zkracuje a příroda se ukládá ke spánku.
Sešli jsme se s rodiči ve světýlky vyzdobené zahradě MŠ. Podvečer začal
legendou o svatém Martinovi, děti zazpívaly písně, které jsme se na podzim
učili, a s písní Už Martin na bílém koni jsme se těšili, jestli přijede.
A opravdu přijel.
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Měl bílého koně a dlouhý bílý plášť. Vydali jsme se s rozsvícenými lampionky
za ním. Večerní procházka Novými Sedlicemi byla pro děti velmi neobvyklým
zážitkem. Po návratu na zahradu jsme ochutnali naše rohlíčky. Bylo to moc
dobré sladké zakončení naší podvečerní akce s rodiči. Svatý Martin nám
přivezl zimní čas.
Za MŠ Jana Nováková

ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Za ZO ČSV Nové Sedlice přeje vše nejlepší, hodně zdraví a zdravého medu
v roce 2016
Zdeněk Onderka

VÁNOČNÍ POZDRAV Z KOSTELA
Přátelé! Před nedávnem jsem měl v ruce album se sbírkou skvostných obrazů
středověkých malířů. Překvapil mě v něm zejména velký počet děl,
jejichž hlavní tématikou bylo právě zvěstování Marii nebo narození Ježíše.
Okamžik samotného setkání Panny Marie s andělem je na nich vyobrazen
mnoha různými způsoby, ale všechna tato díla mají něco společného –
atmosféru nadpozemského klidu a pokoje. Je v tom něco doslova
pohádkového. Na těch obrazech je hodně světla, výjevů přírody nebo domácí
idyly a všechno to na člověka působí tak neobyčejně blaženě, že každý,
kdo se na to dívá, by se rád ocitl uvnitř toho obrazu a už tam zůstal.
Je celkem zvláštní, že zrovna takové umění vzniklo v období středověku.
Nebyla to totiž nijak klidná doba. Byly to časy neustálých válek, kruciát,
lidé často trpěli hlady, řádily epidemie, morové nákazy. Středověk byl
opravdu krutý.
Proč právě tehdy malíři malovali takové překrásné idylické obrazy?
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Lidé ve středověku totiž v událostech zvěstování a narození Ježíše spatřovali
pramen radosti a naděje, protože jejich svět byl až příliš naplněn smutkem
a utrpením! Oni v těchto biblických událostech viděli světlo ve tmě, paprsek
naděje v zoufalé realitě a zdroj krásy ve vše obklopujícím drsném světě.
A o tom právě hovořily tyto obrazy. Pro tehdejší lidi se s příchodem Ježíše
Krista na svět opravdu hodně věcí radikálně změnilo, i když na první pohled
jako by se nezměnilo nic. Do světa totiž vstoupilo světlo, které ho začíná
měnit z nitra, tiše a nenápadně.
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Nemyslete si přitom, milí čtenáři, že středověcí lidé byli nějací andělé!
To vůbec ne! Oni byli stejně hříšní jako my dnes. Dokázali však uznat svůj
hřích a konat pokání. Byli také realisty, stejně jako my. Od nás se však lišili
tím, že dokázali lépe vnímat duchovní záležitosti, což jim, na rozdíl od nás,
umožňovalo vidět ve světě nejen to, co je špatné a zlé, ale i Boží působení
plné dobroty a lásky ke každému člověku. Přátelé, my se z těchto
středověkých obrazů můžeme hodně naučit. Především to, jaký význam má
pro nás narození Boha jako člověka.
Hans Christian Andersen kdysi napsal povídku o jednom starém manželském
páru. V důsledku stáří, nesčetných nemocí a blížící se smrti se manžel stával
čím dál víc protivným a neúnosným v soužití. Tak na něj manželka vymyslela
takovou lest. Jednoho dne manželovi řekla, že ji v noci vzbudil zlý sen. Zdálo
se jí, že Bůh zemřel. Řekla, že teď cítí velký strach, že se ten její sen opravdu
naplní… Manžel jí na to odpověděl: „Co to vykládáš za nesmysly! Bůh přece
zemřít nemůže. On tady je a vždy tady bude, to je jisté.“ „Když je to tak jisté,
jak říkáš,“ odvětila manželka, „tak mi řekni, proč jsi takový smutný a věčně
nespokojený, jako bys byl na světě úplně sám, bez Boží péče
a prozřetelnosti?“ Zabralo to! Manžel se nad sebou zamyslel a změnil své
jednání.
Přátelé, možná i nám tato myšlenka pomůže hlouběji a lépe prožívat blížící
se Vánoce.
Moc Vám to přeje Váš P. Adam Małek, komárovský farář
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SKAUTI

www.12dohoda.cz

Broukem přes Kavkaz – 12. skautský oddíl Dohoda
Jsme dva skauti z 12. oddílu Dohody a společně jsme už stopem, vlakem
či pěšky procestovali skoro celou Evropu. Náš další cestovatelský cíl byl jasný.
Přejet starým autem Kavkaz, potkat další skauty, cestovatele, zažít cestu,
která nám dá mnoho zkušeností a bude snad motivovat další lidi více
cestovat. Nejsme žádní automechanici a autům opravdu moc nerozumíme.
Proto jsme se rozhodli pro VW Brouka, jakožto velmi spolehlivé poloterénní
auto. Naše Naďa, jak jsme auto pojmenovali, má 41 let, 4 válce, 4 rychlosti,
objem motoru 1,2 a výkon 36 kW. Staré auto se dá na cestě opravit
jednodušeji než to moderní, proto tento výběr.

Naše strategie na cestu byla jednoduchá. Být připraveni a dojet co nejvíce
na východ. A tak jsme udělali na Nadi úpravy – masivní zahrádku, přídavné
světlomety, elektrické dobíjení techniky, navigační prvky a držáky kanystrů
na benzín. Nabalili jsme dostatek potravin, vody, oleje, aditiv, nářadí
a především náhradních dílů. Těch jsme měli půl kufru a velice se osvědčilo
mít je s sebou. Jako pojistku při píchnutí jsme si vezli tři rezervy. Celá doba
příprav zabrala čtyři měsíce.
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Vyrazili jsme ze Slezské Harty, kde náš oddíl každoročně táboří,
přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Turecka k hoře Ararat.
Naše historky často souvisí s různými zvířaty. Především ve východní Evropě
jsou na denním pořádku toulající se psi, kteří jsou aktivní především v noci.
Často jsou velice agresivní. Jednou se dokonce stalo, že se jeden pes
rozběhnul přímo na naši jedoucí Naďu a chňapnul Vláďovi po ruce.

V noci jsme začali aplikovat kombinaci lehkého spánku, světla baterky
a házení kamenů na odstrašení. Jelikož preferujeme spaní pod širou oblohou,
nevyhnutelnou součástí naší výbavy se stala laciná a tupá mačeta. S tou jsme
měli několikrát problémy, především na hranicích, ale pocit bezpečí za to stál.
V Transylvánii kousek od pohoří Transfagaras jsme spali na vyvýšené louce
u velmi hustého lesa, který díky tomu vypadal jako temný hvozd. V noci nás
probudilo praskání větví a stromků. Po chvíli z lesa „něco“ vylezlo na louku
a zamířilo si to k nám. Funělo to kolem našeho tábořiště, ale neměli jsme
zrovna baterku. Jakmile to lehce zabručelo, udělali jsme hluk, vyplašili to
a ono se to vzdálilo…
Na hraničním přechodu v Turecku jsme potkali první auta z akce Mongol Rally
– v rámci této akce vyjíždějí nemoderní auta z Londýna do hlavního města
Mongolska Ulaanbaataru. Trasa je dlouhá asi 16 000 km a dá se stihnout za 6
týdnů. Letos vyjelo v různých vlnách z Londýna přes 250 aut. Dostali jsme se
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tak do kolony plné podivně pomalovaných, polepených a upravených aut.
Všichni si mysleli, že jedeme s nimi, což nám pomohlo nejen rychle vyřídit
veškeré papírování, ale také nám to díky nezájmu celníků ušetřilo
na hranicích prohlídku vozidla.
Navštívili jsme Istanbul a v něm skautský kemp. Těch pár dnů strávených zde
bylo pro nás díky odlišné arabské kultuře zajímavých a nových. Dodržovali
jsme jejich pravidla, takže jsme celé dny trávili ve čtyřicetistupňovém horku
s dlouhými kalhoty a nekoupali se v blízké přehradě. Program, ubytování
i sezení u jídla bylo striktně rozděleno na muže a ženy. I tak ale mladí skauti
mezi sebou úspěšně komunikují a pomáhají si. Především když nejsou
pod dozorem. Nám se podařilo udělat menší poprask například tím, že jsme
před sebe pustili holky ve frontě na jídlo. Při odjezdu jsme se rozloučili
v turečtině, za což jsme sklidili obdiv.

V Turecku začaly naše problémy s autem, ale nic, co by se nedalo vyřešit,
když to člověk promyslí s chladnou hlavou. Vrásky nám spíše dělal zdražující
se benzín Čím více na východ Turecka, tím dražší. Dokonce jsme čepovali litr
za 40 Kč. Náš rychlostní rekord, který už jsme nikdy nezkoušeli překonat, činil
115 km/h.
Východ Turecka se nesl ve znamení zvýšeného napětí. To, že jsme se dostali
do oblasti se špatnou pověstí, nám bylo jasné celý den. Lidé nosili zbraně,
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na úbočích hor byly postaveny bunkry, u krajnic se povalovaly vystřílené
patrony, a co třicet kilometrů jsme viděli silně zabezpečené vojenské
základny. Na cestách jsme pak často potkávali obrněné hlídkové a transportní
vozy s kulomety. Když jsme v noci uléhali pod širou oblohu, ani nás
nepřekvapovala občasná automatická palba na hraně údolí. Přesto všechno
byli místní lidé hodní. Ráno jsme od nich dostávali pozvání na snídani,
které nešlo odmítnout. Otestovali jsme u nich sýr, který chutnal po hruškách.
Od hory Ararat jsme zamířili do Gruzie. Skvělá země. Milí lidé, krásná příroda,
cestování maršrutkou, úžasně chutná a levná kuchyně, benzín za 18 Kč
a hojné zastoupení českých piv. Na týden jsme se zastavili ve skautském
středisku ISDR a podnikali výpravy do okolí. Krom setkání s mezinárodním
týmem jsme potkali i skvělou partu Slováků.
Cestou přes Kavkaz jsme vyráželi do hor na treky, při nichž jsme začali
potkávat soustu lidí, kteří také byli na cestách. V národním parku Lagodechi
jsme potkali tři mladé Gruzíny a vyrazili s nimi do hor. V komunikaci to vázlo,
ale jinak to byla strašná sranda. Především byli udiveni naším sušeným
masem k jídlu. Potkali jsme i Němce, který jel na kole do Číny, nebo dva borce
z Čech, kteří vyjeli k Aralskému jezeru do Kazachstánu na skútrech.
Přejeli jsme Kavkaz a ocitli se v Rusku. Nebylo to nic těžkého a náš cíl
,,Broukem přes Kavkaz“ byl splněn. Naši pomyslnou vlaječku jsme ale chtěli
zapíchnout ještě o něco dál na východ, a tak jsme zase šlápli do pedálů.
Z Ruska jsme ale měli respekt. Všude jsme četli a všichni nám říkali
o úplatkuchtivých policistech, o tom, že v obchodech mají jen vodku
a konzervy a že Rusko je plné od rána opilých zabijáků. Nic z toho jsme ale
neviděli. Pravda, policisté nás brali. Za první den hned osmkrát, ale žádnou
pokutu jsme neplatili (ani nedávali žádný úplatek). Všechny jenom zajímal
„žuk“ a kam s ním jedeme.
Po pár dnech strávených v Rusku jsme vjeli do Kazachstánu. Je to země 34x
větší než ČR. A hned nám bylo jasné, že tady končí legrace. Jeli jsme
po strašlivém asfaltu s hlubokými dírami a vyjetými kolejemi. Tušili jsme,
že za nějakou dobu skončí i tento luxus. Naďa trpěla. Nárazy s ní lomcovaly,
jeli jsme pomalu a občas drhli o dno. Odneslo to podle očekávání čidlo
teploty oleje. Kazachstán hned na první pohled vypadal jako vstupní brána
do pekla. Nehostinná vysušená pustina, úmorné vedro a ostrý vítr plný písku.
Jediné, co nás těšilo, byli obrovští velbloudi u cest, kteří se pásli na zbytcích
vegetace. Často jsme také pozorovali orly či jiné dravce při lovu.
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Peklo pokračovalo. Asfalt zmizel docela, pokud se občas objevil,
tak se po něm nedalo jet. Lepší bylo jet ve vyjetých kolejích v písku a hlíně
podél silnice. Cesty se různě klikatily, kroutily a vytvářely labyrint. Jemný
písek zanesl motor i zbytek auta. Byl všude. Šátek přes obličej byl pro nás
povinná výbava. Měli jsme strach, ať na Nadi něco neurveme. Kilometr
za kilometrem jsme se rvali dál kupředu. Naďa hrabala v písku a nám hrabalo
z pustiny kolem. Po pěti dnech útrap jsme dorazili k hlavní vyasfaltované
silniční tepně a vyjeli k Aralskému jezeru.
V kdysi „přístavním“ městě Aralsk jsme náhodou potkali další dva skauty z ČR,
kteří se na padesát let starých Jawách vraceli domů z Ruska. Společně
v konvoji jsme vyrazili ke vzdálenému a stále vysychajícímu břehu Aralského
jezera, jehož hladina již poklesla o 25 výškových metrů. Terén k jezeru byl
špatný, ale vzájemně jsme si v písku a prachu pomáhali. Naďa často
stávkovala a dožadovala se oprav rozdělovače. Kluci z motorek občas i spadli.
Úsek dlouhý 85 km jsme jeli celý den a stejně jsme se ke břehu nedostali.
Podařilo se to až druhý den ráno. Kluci na motorkách poté vyjeli zpět a my
se rozhodli projít k jednomu vraku staré lodi. Je to zvláštní, vidět takový
železný kolos, který se kdysi houpal na vodě a nyní je už desítky let uvězněn
v písku. Pomalu ho místní, čas, vítr a sůl rozkládají na prach.
Projeli jsme zbytek Kazachstánu a opět vjeli do Ruska. Zamířili jsme do pohoří
Altaj – spojnice do Mongolska. Vládne tam zima a na úbočích hor šel vidět
sníh. V sobotu jsme dorazili na hraniční přechod, který se ale otevíral
až v pondělí. Zaskočeni jsme postavili stan ve výšce 2 700 m n. m. a po menší
oslavě šli spát. Ráno jsme se probudili zasypáni sněhem, ale na takové
případy jsme byli připraveni – vezli jsme si sibiřskou výbavu.
Úspěšně jsme vjeli do Mongolska a všechno bylo trochu jinak, než jsme si
mysleli. Chtěli jsme jet severní cestou, ale prý tam nejsou mosty přes řeky,
tak jsme se vydali směr Ulaanbaatar cestou jižní. Na asfalt jsme mohli hned
zapomenout, byl zde opravdu výjimečně. Většinou se objevoval tak cca 50 km
od měst – tak se dala poznat blížící se civilizace. Naďa dostávala neskutečně
zabrat. I opravy zabíraly více času. Přebrodili jsme tři potoky, ale řeka už byla
nad naše síly a museli jsme jít do vleku. Odneslo to lano, ale přebrodili jsme.
Nebylo cesty zpět. Měli jsme radost z každého mostu a velmi pomalu jsme
projížděli skrze celý Altaj. Zdejší vegetaci úspěšně likvidují kozy, ovce, jaci
a nádherní koně. Navečer pastevci tyto ohromná stáda nahánějí do ohrad.
Sami pak často obývají jurty, což jsou skromně vybavené přístřešky kulatého
typu, kde spí a vaří celá rodina v podstatě v jedné místnosti. V dnešní době je
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mají i vybavené solárními panely, aby se mohli dívat na televizi. Několik jurt
jsme navštívili po pozvání od místních. Jsou to většinou milí a přátelští lidé.
V Ulaanbaataru jsme si řekli, že už jsme toho viděli dost, a rozhodli se vrátit.
Naše zpáteční cesta vedla přes Rusko, podél Transsibiřské magistrály. Zamířili
jsme tedy na Sibiř a k Bajkalu, což je nejhlubší jezero světa. V Rusku se nám
začalo hodně líbit. Kromě kvalitního asfaltu, nádherných žen a benzínu za 13
Kč zde byli velice hodní lidé ochotni nám zadarmo pomoct či něco opravit.
Ruskem jsme projeli jako hnaní vichřicí. Potkali jsme i zajímavého muže, který
se rozhodnul, že pěšky dojde z Finska do Vladivostoku. Byl na cestě přes 650
dnů a říkal, že pár let ještě půjde.
Přes Pobaltí a Polsko jsme se vrátili opět na Slezskou Hartu. Máme radost,
že to s námi Naďa zvládla a my s ní. Za 80 dnů jsme projeli 14 států a 21 758
km. Cestou nás zastavilo 21 policejních hlídek a zaplatili jsme čtyři pokuty.
Všechny byly v Kazachstánu a oprávněné. Paradoxně jsme ani jednou
nepíchli, což nám nejde do hlavy.
Chceme poděkovat všem lidem a sponzorům, kteří nám celou dobu pomáhali.
Bez nich by nebyla šance na úspěch tak velká. Jelikož máme velice kladný
vztah k Novým Sedlicím, na Nadi nemohla po celou dobu cesty chybět
nálepka se znakem obce.
Vladimír Škrobánek a Luděk Brhel

SK NOVÉ SEDLICE

www.sknovesedlice.8u.cz

V letní přestávce mezi sezónami 2014/2015 a 2015/2016 čekalo sedlické
fotbalisty několik změn. Tou nejvýraznější byla výměna na postu trenéra.
Dlouholetý lodivod Jaroslav Vrána se po osmi letech rozhodl své působení
v pozici trenéra Nových Sedlic ukončit. Z tohoto důvodu byl s nabídkou
vedení fotbalistů osloven Lubomír Onderka, který návrh přijal, a stal se tak
staronovým trenérem. V průběhu letní přípravy se k němu přidal Jaromír
Střílka a momentálně zastává pozici asistenta trenéra.
Rovněž byla provedena změna na pozici předsedy fotbalu. Tuto pozici
zastával už od založení sedlického fotbalového oddílu Hubert Večerek,
který se nyní rozhodl tuto funkci složit a byl nahrazen Petrem Holešem.
Cíl fotbalistů pro nadcházející sezónu byl zřejmý. Po zkušenosti z uplynulé
sezóny, ve které zachraňovali setrvání ve 3. B třídě až v posledním utkání
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na půdě Holasovic, chtěli figurovat v horních patrech tabulky a podobné
nepříjemné situaci se vyhnout.
Letní příprava byla ze strany trenérů hodnocena velmi pozitivně,
neboť se podařilo doplnit tým o několik hráčů; také tréninková morálka byla
výborná. Toto všechno se odrazilo už ve výsledcích na začátku sezóny,
kdy se podařilo zvítězit na domácím hřišti nad týmem ze Skřipova a následně
se vyhrálo také na půdě Holasovic. Po těchto velmi optimistických výsledcích
ovšem přišel výkonnostní útlum znásobený rozsáhlou marodkou,
což se projevilo sérií špatných výsledků, kdy se z pěti zápasů podařilo získat
pouhé 3 body. Naštěstí se sedlickým fotbalistům podařilo zmobilizovat síly
na konci podzimu. Po překvapivé výhře na hřišti Březové a výrazném vítězství
v posledním utkání 8:0 proti Melči se sedličtí fotbalisté usadili na 8. příčce.
Po půlce sezóny se stal nejlepším střelcem Štěpán Rohovský (9 vstřelených
branek). Nejdelší dobu na hřišti strávil Jiří Lacuch, který nechyběl ani minutu.
Nejlepším hráčem uplynulého podzimu se stal Marek Těžký.

Další ze změn, která se v sedlickém fotbale udála, je změna organizace
domácích utkání, které se nyní hrají v neděli odpoledne. Tato změna měla
pozitivní vliv na návštěvnost. Zde bych chtěl poděkovat za pomoc při
organizaci domácích utkání Pavlu Suchánkovi (příprava občerstvení), Hubertu
Večerkovi a Drahomíru Möbiusovi (oba výběr vstupného) a Anně Světlíkové
za návrh a vyhotovení plakátů na domácí utkání. Nově jsou připraveny také
webové stránky klubu, a to na adrese http://sknovesedlice.8u.cz/,
které pro sedlické fotbalisty připravil Lukáš Mikšík.
Za sedlické fotbalisty bych chtěl Všem popřát příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšný rok 2016.
Petr Onderka
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KLUB ŽEN NOVÉ SEDLICE
V září roku 2015 náš klub oslavil třetí rok svého aktivního života. Pravidelně
se scházíme v počtu 10–12 členek a mrzí nás, že nás v klubu není více,
protože naše činnost je velmi různorodá. I v novém ročníku 2015/ 2016 jsme
daly důvěru p. Kristině Onderkové jako naší předsedkyni.

Kromě plánovaných akcí se na schůzkách při neformálním posezení bavíme
například nad našimi fotografiemi a zjišťujeme, že mnohým z toho „byly jsme
mladé a krásné“ zůstalo jen to „a“.
Členky klubu schůzky pravidelně obohacují různými dobrotami, které doma
vytvoří, a pak se schůzky mění na přehlídku receptů.
V našem zájmu je pokračování ve všestranné činnosti a v zapojování se
do života obce. Proto se přidáváme k akcím, které Nové Sedlice pořádají,
na druhé straně také vymýšlíme a organizujeme akce vlastní.
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Na akce jako Dětský den v Nových Sedlicích, znovuotevření budovy MŠ
po rekonstrukci, posvícení nebo dožínky jsme připravily občerstvení
(jednohubky) a pro dožínky již tradiční sedlické frgáloše, které mají velký
úspěch.
V červnu 2015 jsme v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti četly dětem v MŠ
pohádky před spaním.
Jako Sedlické žabky jsme se zúčastnily seniorského pětiboje, který pořádal
v září 2015 Klub seniorů Mokré Lazce. Ve speciálních soutěžích (florbal, hod
na koš, oštěp, překážkový běh na dřevěných koních a šipky) skončila naše
děvčata v klání čtyř týmů na 2. místě. Nejlepší sportovkyní celého klání byla
naše rekordmanka Alena Stuchlíková. Všechnu konkurenci ale překonaly
originální dresy sedlických pětibojařek, ale i vtipný plakát z dílny p. Milana
Onderky!

Značný prostor věnujeme našemu dalšímu vzdělávání a kultuře. Tři naše
členky absolvovaly školení v práci s počítačem v rámci Vzdělávání venkova.
Sestry Kristina a Irma Onderkovy se podílejí na tvorbě publikace o historii
školy v Nových Sedlicích. V Mokrých Lazcích jsme navštívily výstavu Kuchyně
naší babičky, která nás inspirovala k podobně laděné akci v Nových Sedlicích.
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Pokračujeme v návštěvách divadel, tentokrát to byla ochotnická představení
ve Štítině – Past na myši (v podání ŠAMU) a opera Mafia Il Congelatore
(soubor Ad Hoc).

V tomto pololetí jsme již také zorganizovaly tři přednášky, a to Osvobození
obce (p. Tomáš Sáňka), Ve stínu mocných – sourozenci panovníků (p. Monika
Krajčovičová) a přednášku známého záhadologa p. Arnošta Vašíčka.
Přednášek se zúčastňují nejen členky klubu, ale i další občané a hosté
z okolních obcí. A členky klubu se jako správné hostitelky vždy vzorně
postarají o přípravu sálu a vynikající občerstvení!
Ačkoliv do konce roku již nezbývá moc času, máme naplánovány ještě dvě
akce: zdobení adventních věnců a přednášku p. Tomáše Sáňky o historii naší
školy.
Fotografie z našich akcí naleznete na webových stránkách obce. Pokud máte
zájem, můžete si také prohlédnout náš „zápisník akcí“, který vede p. Irmgard
Onderková.
Srdečně Vás zveme na naše další akce nebo jen na přátelské posezení
do našeho klubu.
Irmgard Onderková
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Z RANČE SETKÁNÍ
Čas letí… Nebo letíme my? Jsem ráda, že máme koně a že nás občas trochu
přibrzdí, jinak bych v tomhle uspěchaném světě asi nepřežila. Rok je zase
pryč, spoustu se toho událo, malých i velkých věcí. Děkujeme za Vaši přízeň,
která nás těší a povzbuzuje na započaté cestě.

Zvláště pravidelné úterní vožení se setkává s velkým zájmem místních
i přespolních, kterých stále přibývá, díky! Pro příští rok chystám malé
překvapení k úterkům, tak jsem zvědavá, jak se Vám bude líbit :-)
Přeji krásné dny ve stínu usínající přírody – i my si dovolme, v souladu s ní,
zvolnit své tempo a pobýt spolu v teplech svých domovů při setkáních…
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Za všechny z ranče Johanka

ŠERM – ONDRA LASÁK
Od posledního zpravodaje, kde jsme psali o našich šermířích Ondřeji a Kláře
Lasákových, uplynul již více než rok. Sportovní sezóna 2014/15 skončila
v červnu tohoto roku a v září začala nová sezóna 2015/16.
Zatímco Klárka již svou závodní kariéru ukončila, Ondřej se dále aktivně
věnuje tomuto olympijskému sportu a dnes již stabilně reprezentuje naši
republiku na evropských i světových vrcholných soutěžích v mládežnických
kategoriích.
Ondra po smolném začátku minulé sezóny (2014/15), kdy čelil různým lehčím
zraněním, se v její druhé půlce zase výkonově vrátil mezi naši špičku,
a to jak ve své kategorii kadet (15–17 let), tak ve věkově vyšší kategorii junior
(18–20 let).
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Po několika turnajových titulech v obou kategoriích završil Ondřej koncem
května juniorskou sezónu ve finále mistrovství ČR v Praze celkovým titulem
mistra ČR i vítězem Českého poháru a s juniorským týmem z Ostravy
vybojovali také mistry ČR v družstvech.
O dva týdny později Ondřej vyhrál finále mistrovství ČR ve své věkové
skupině (kadet) v Ostravě, a získal tak celkové vítězství a titul mistra ČR
i vítěze Českého poháru také v této kategorii. A stejně jako v juniorech,
tak i v kadetech, ale již jako kapitán, dovedl Ondřej svůj ostravský tým k titulu
mistra ČR v družstvech.

Přestože si Ondra v ČR udržel pozici jedničky, nejvíce si cení reprezentačních
startů na mistrovství Evropy konaném v březnu tohoto roku ve slovinském
Mariboru a hlavně na mistrovství světa konaném letos v dubnu v hlavním
městě Uzbekistánu Taškentu.
Na mistrovství světa chytil Ondřej formu, porazil zde bronzového finalistu
z mistrovství Evropy Francouze Hechra, a tím jej zastavil před branami
světové dvaatřicítky. Ovšem mezi šestnáct nejlepších fleretistů na světě
našeho sedlického reprezentanta nakonec nepustil po dramatickém duelu
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Ukrajinec Harawský, a to nejtěsnějším možným rozdílem 14:15, kdy Ondra
po celou dobu zápasu vedl!
Náplastí na smutek z prohry možná bylo následné přijetí celé naší šermířské
reprezentace na půdě velvyslanectví panem Hynkem Pejchou, velvyslancem
ČR v Uzbekistánu.
Letošní sezónu 2015/16 zahájil zatím náš rodák velice úspěšně. Všechny
turnaje v ČR v obou výše uvedených kategoriích, na kterých startoval,
vždy završil vítězstvím, a v říjnu v Brně dokonce potrápil naši mužskou
reprezentaci a umístil se na třetím místě mezi dospělými muži.
Absolutního vrcholu ve své dosavadní šermířské kariéře dosáhnul Ondra
Lasák letos v říjnu na závodech evropského pohárového okruhu v anglickém
Manchesteru. Tam se pravidelně setkávají nejlepší sportovní šermíři
v kategorii kadet z celé Evropy a náš fleretista se poprvé postavil jako
bronzový medailista na stupně vítězů poté, co nestačil jen na vítěze celého
turnaje Angličana Palliera.
Na tomto turnaji Ondřej prokázal, že jako jediný český fleretista
mládežnických kategorií je schopen porážet i nejlepší světové šermíře.
Doufejme, že mu sportovní štěstí bude přát i po zbytek sezony.
Marcela Lasáková

Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho sil do dalších klání Ondrovi a celému
rodinnému týmu…
Zuzana Rohovská

CENY INZERCE PRO FIRMY A PODNIKATELE
Formát A5:

500,- Kč (včetně okrajů)

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

Karolína Stonišová – 2. místo v soutěži "Kreslím, kreslíš, kreslíme" Střední
školy umělecké a průmyslové Opava
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OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
ZAHUMENNÍ 85, 747 06
IČ: 66144540
číslo účtu: 1842723349/0800

Úřední doba
Pondělí 8.00–12.30 13.30–17.00
Středa 8.00–12.30 13.30–17.00
STAROSTKA
Zuzana Rohovská
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 566

E-MAIL, Skype:

starostka@novesedlice.cz, 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

Tisk:

Nord service, s.r.o., Opava

V případě zájmu o zasílání informací z obecního úřadu na Váš email, zašlete
svůj požadavek na email urad@novesedlice.cz.
Datum vydání: 23. 12. 2015
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