zima 2017

Milí občané a přátelé Nových Sedlic,
srdečně Vás zdravím po roční odmlce, v tomto adventním čase, kdy se snad
většina z nás těší na vánoční svátky a příchod nového roku. Ten uplynulý byl
velice ovlivněn volbami do sněmovny, jejichž úspěšnost ukáže teprve čas.
Od voleb si ale neodpočineme ani v roce nadcházejícím. V lednu si zvolíme
nového prezidenta a v říjnu budeme vybírat své zastupitele do vedení naší
obce. Přeji nám všem otevřenou mysl a šťastnou ruku.

V letošním roce jsme oslavili 640. výročí vzniku naší obce, které jsme si
připomněli zejména besedou s kronikářem obce panem Tomášem Sáňkou,
jehož jsme ocenili za dlouholetou vynikající práci kronikáře a zvyšování
povědomí veřejnosti o historii obce Nové Sedlice a kterému tímto ještě
jednou velice děkuji za jeho obětavou práci pro obec. Jeho zásluhou byla
letos v průběhu oslav výročí a posvícení instalována na hřišti výstava
historických fotografií Josefa Klaudy, jehož obecní zastupitelstvo jmenovalo
čestným občanem naší obce v roce 1936.
Dále pan kronikář v tomto roce dokončil rozsáhlou knihu Paměti obce Nové
Sedlice, mapující historii naší obce od prvních písemných zmínek až do
dnešních dní. Kniha bude k prodeji na obecním úřadě od začátku nového
roku.
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Prožili jsme spolu letos mnoho akcí, za jejichž realizaci děkuji Vám všem,
kteří jste opět věnovali svůj čas a energii pro ostatní. Připomenu například
dětský den s výletem do pravěku, dožínkovou slavnost s průvodem, hrátky
s čerty nebo sousedské posezení s cimbálovkou u svatomartinské husy. Letos
jsme v obecním sále slavnostně přivítali sedm nových občánků a uskutečnili
první občanský sňatek v historii naší obce.

Jak se můžete sami dočíst na dalších stránkách tohoto zpravodaje, v Nových
Sedlicích to díky sdružením i jednotlivcům opravdu žije, držíme pospolu
a jsme spolu rádi. Máme za sebou mnoho práce a ještě více práce nás čeká,
a to především v oblastech územního plánování, zpřesňování hranic
pozemků, řešení likvidace odpadních vod, stabilizace koryta potoka, řešení
problematiky silnice I/11, rekonstrukce chodníků a komunikací a mnoha
dalších. Bohužel musím konstatovat, že stát nám starostům není velkým
pomocníkem, spíše naopak, zvyšuje byrokratickou zátěž malých obcí mnohdy
pro nás neuvěřitelnými zákonnými povinnostmi a stále složitějšími
podmínkami pro získávání dotací. Uplynulý rok byl proto pro mne spojen
především s administrativou, nicméně zůstávám optimistkou a věřím,
že zdravý selský rozum snad s pomocí a intervencí organizací sdružujících
obce nakonec zvítězí.
Přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce a opravdu šťastný a úspěšný nový
rok.
S úctou a úsměvem Zuzana Rohovská, starostka
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Krátce z obecního úřadu



Stav na bankovních účtech obce k 27. listopadu 2017 činí 3 783 613 Kč.
Obec bude v roce 2018 rekonstruovat budovu hasičské zbrojnice,
na kterou se podařilo získat dotaci ve výši 700 000 Kč z Ministerstva
zemědělství ČR.
 Magistrát města Opavy vydal územní rozhodnutí k záměru stabilizace
koryta potoka Sedlinka v intravilánu naší obce (VT Sedlinka v km 2,5005,150).
 Žádáme majitele nemovitostí, aby nezapomněli na pravidelné vyvážení
septiků.
 Za účelem snížení emisí z komínů v zimním období doporučujeme
při topení tuhými palivy v kamnech či kotli metodu rozdělávání ohně
„shora“. To znamená, že na dno ohniště položíme silnější polínka/uhlí,
na ně dáme tenčí polínka, třísky a papír nebo dřevní smotek a tuhý
podpalovač a podpálíme shora. Tímto způsobem se předejde
nepříjemnému a štiplavému kouři z komína.
 V sobotu 23. prosince 2017 od 9.30 hod. se bude v obci roznášet
betlémské světlo.
 Na základě podnětu občanů obce přinášíme k zamyšlení informace týkající
se používání pyrotechniky při oslavách, nejen silvestrovských:
„Blíží se konec roku a s tím související silvestrovské oslavy. Bohužel jsme si
my, lidé, zvykli příchod nového roku „slavit“ prostřednictvím oslňujících
ohňostrojů a ohlušujících petard a dělbuchů. Bohužel pro zvířata. Nečekané
světelné efekty a ohromné rány jsou velmi stresující a nebezpečné jak pro
zvířata domácí, tak především pro divoce žijící zvěř. Tento článek slouží jako
námět k zamyšlení, jak oslavit (nejen) letošního Silvestra, a obsahuje také
rady, jak tuto noc zpříjemnit Vašim čtyřnohým kamarádům.
Pro divoká zvířata jsou ohňostroje skutečným zlem. Logickému myšlení
nepochopitelný zůstává fakt, že mnoho lidí z měst „utíká“ před hlučnými
oslavami do přírody a vezou si s sebou ohňostroje a petardy. Nečekané rány
a záblesky zvířata neskutečně děsí a ty pak zmateně prchají, mnohdy vstříc
své záhubě. Každoročně se po silvestrovských oslavách najdou divoce žijící
zvířata, zejména srny, v oplocených satelitních městečkách, v průmyslových
zónách, v dálničních přivaděčích, v otevřených šachtách, v málo zamrzlých
vodních plochách a na dalších místech, kterým by se normálně vyhnula.
Desítky případů každým rokem potvrzují, jak smutně může skončit Silvestr.
Zvěř končí vyčerpána, poraněna či zmrzačena uprostřed zástavby. Tyto
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skutečnosti nutí k přehodnocení novoročních oslav a navozují otázku,
zda „zábavná“ pyrotechnika zůstává zábavou a pro koho.
Stejně hrozivé jsou pyrotechnické slavnosti pro ptáky. Vyděšeni nenadálým
hlukem a světlem se pokusí odlétnout, nicméně potmě, či oslněni několika
ohňostroji po sobě se mohou snadno zranit či usmrtit o dráty elektrického
vedení, o nosná lana lávek a mostů, o potrubí a další překážky. Někteří ptáci
jsou schopni za tmy narazit i do mostů, zdí, plotů nebo nouzově přistát
na silnicích, narážet do skleněných ploch, světel a dalších předmětů.
Mnoho chovatelů psů a koček z vlastní zkušenosti velmi dobře ví,
jak stresující mohou být silvestrovské ohňostroje pro jejich „mazlíčky“.
Odborná literatura uvádí, že psi mají mnohem lepší a citlivější sluch než lidé.
Zatímco člověk je schopen vnímat zvuky o frekvenci 12 000 až 20 000 hertzů,
pes slyší zvuky až do frekvence 60 000 hertzů. Pes tedy vnímá zvuky
v mnohem větším rozsahu a slyší i ultrazvuky. Dokážete si tedy představit, jak
ohlušující musí být pro psy ohňostroje a nejrůznější dělbuchy, které jsou
velmi hlasité i pro nás. Velký problém ve městech a obcích obecně
představuje fakt, že tzv. zábavní pyrotechnika je lidmi hojně používána
už několik dní před koncem roku a pokračuje i v následujících dnech roku
nového. V těchto dnech je pro některé majitele velmi obtížné vyvenčit svého
psa.











Pro chovatele psů a koček přinášíme několik osvědčených rad
a doporučení, jak svým „mazlíčkům“ ulehčit přestání novoročních
oslav:
Ujistěte se, že má Váš pes či kočka kdykoli přístup k místu,
kde se může ukrýt, pokud bude chtít. Takovým místem může být
například úkryt pod nábytkem nebo ve skříni.
Během období, kdy se ve zvýšené míře odpalují ohňostroje, venčete
svého psa za denního světla, a jakmile se blíží okamžik odpálení
ohňostrojů, držte kočky a psy uvnitř.
Když se začne stmívat, zavřete okna a zatáhněte závěsy. Pusťte
hudbu, abyste zamaskovali a zastřeli zvuk ohňostrojů.
Pokud Vaše zvíře vykazuje jakékoli známky strachu, snažte odvést
jeho pozornost oblíbenou činností (hlavně nelitovat). Nechte je
o samotě, ale jen když jste si jisti, že si neublíží.
Nikdy netrestejte své zvíře ani se po něm neohánějte,
je-li vystrašené, neboť to by problém pouze zhoršilo.
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 Vždy se ujistěte, že se Vaše kočka či pes nachází v bezpečném
a zajištěném prostředí, odkud nemůže utéct v případě, že zaslechne
náhlý hluk. Nechte své zvíře očipovat pro případ, že by uteklo.
Zůstává na nás, lidech, jak tolerantní budeme k ostatním tvorům,
kteří s námi žijí ve stejném prostředí a jeho okolí. Na každém z nás
zůstává zvážení, zda k tomu, abychom se dobře a kulturně bavili,
potřebujeme obrovské ohňostroje, nadměrný hluk a jiné přehnané
efekty. Jednou ze známek civilizovaného člověka by mělo být i pochopení,
že hlučné a světelné akce zejména do přírody vůbec nepatří.“
Zdroj: Buďme ohleduplní ke zvířatům, oslavme Silvestra „v tichosti“
[online]. Svoboda zvířat: organizace na ochranu zvířat, 28. 12. 2011 [cit.
16. 12. 2017].
Dostupné z: www.svobodazvirat.cz/novinky/
Zuzana Rohovská

Aktuální informace k silnici I/11
Naše obec nechala v posledních letech zpracovat technické studie, které řeší
varianty, kudy naší obcí povede dělená čtyřproudová silnice I/11 vedoucí
z Ostravy a končící nyní u Mokrých Lazců. Mezi možné podoby patřil průtah
a severní obchvat v násypové i zářezové variantě. V průběhu zjišťovacího
řízení z hlediska vlivu na životní prostředí byly vybrány k finálnímu posouzení
varianty průtahu a tzv. severního obchvatu v zářezu.
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Obec předala dokumentaci vlivů těchto záměrů na životní prostředí
Ředitelství silnic a dálnic ČR, které, coby budoucí investor stavby, tuto
dokumentaci předložilo Krajskému úřadu MSK. Ten zahájil řízení ve věci
posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA, v rámci kterého bylo možné
podávat vyjádření k oběma záměrům. Zastupitelstvo obce Nové Sedlice
preferuje variantu tzv. severního obchvatu v zářezu.
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Krajský úřad výše uvedenou dokumentaci EIA s názvem Silnice I/11 Nové
Sedlice, severní obchvat vrátil dne 26. 10. 2017 k přepracování a doplnění,
a to s ohledem na účinnost nového zákona č. 326/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a dále
s ohledem na vyjádření obdržená v rámci řízení. Bohužel celý proces se tím
prodlouží, stanovisko EIA by krajský úřad mohl vydat přibližně v únoru/březnu
2018. Tím se obci opět prodlužuje doba pro zpracování nového územního
plánu, který by měl již zahrnovat schválenou variantu.

Kompletní dokumentace je ke stažení na úřední desce obce, v sekci „ostatní
dokumenty“. V tištěné formě je k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.
V rámci řízení se bude konat veřejné projednání obou variant, o jehož konání
8
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Vás budeme informovat. Vaše názory na jednotlivé varianty nás zajímají
a můžete je zasílat na e-mail urad@novesedlice.cz nebo vhazovat do poštovní
schránky obecního úřadu. Níže naleznete posuzované varianty zobrazené
v ortofotomapě:
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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 50,100,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
1 000,-
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10,- / m2 / den

Poplatky za psy a odpady na rok 2018:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31. 5. 2018
31. 5. 2018
31. 5. 2018

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:
20180 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.

OKÉNKO DO HISTORIE
Kulatiny obce
Povinností kronikáře je nejen zapisovat současné události v obci, ale rovněž
seznamovat občany s historií obce. Připomínat události dávno minulé,
ale zvlášť všechny ty občany, kteří se o rozkvět obce zasloužili. Jejich práce je
zaznamenána v našich kronikách a čas hodnotí zpětně jejich práci. Pokládám
za povinnost besedami a články ve zpravodajích vštěpovat dnešní generaci
úctu k tradicím našich předků a k symbolům naší obce. Učme se z úspěchů
i chyb svých předků. Zužitkujme práci a zkušenosti minulých dob.
Zpráva o založení obce Nové Sedlice se nám nedochovala. Doklad,
který dokazuje existenci naší obce, je z roku 1377. Tento dokument byl
13
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sepsán po smrti opavského knížete Mikuláše II. (1365), kdy došlo k prvnímu
rozdělení Slezska. Knížectví si tehdy rozdělili jeho čtyři synové. Vznikla
samostatná knížectví, a to Krnovsko-Ratibořské, Opavské a Hlubčické. Zápisy
o dělení, tzv. dílčí listy, rozdělily Opavsko nejprve na dvě hlavní části. Opavský
díl připadl knížatům Václavovi a Přemkovi. Druhý díl, knížectví KrnovskoRatibořské, připadl knížeti Hanušovi, úděl Hlubčický pak knížeti Mikuláši.
V sobotu 18. dubna 1377 se v opavském kostele sv. Ducha zpívalo
Misericordia Domini. V tu dobu osm slezských šlechticů – pan Beneš z Kravař,
pán na Krumlově; pan Mikuláš z Malenovic, komorník cúdy Opavské; pan Otík
Stoš z Kounic a Alšík z Heraltic ze strany vysoce urozených pánů Hanuše
a Mikuláše, knížat opavských; pan Drslav z Kravař, pán na Fulneku; pan
Jindřich z Fulštejna; pan Vojtěch z Vítkova a pan Bohuš z Drahotuš – přiložilo
pečetě k sepsanému dokumentu, který rozdělil Slezsko, a vše stvrdilo svými
podpisy. V dokumentu byly mimo jiné poprvé uvedeny Nové Sedlice:
„I připadlo zboží nížepsané se vším příslušenstvím již jmenovaným knížeti
Václavovi a knížeti Přemkovi ku hlavnímu hradu Hradci. K té hlavě náleží
majitel panství pan Hynce ze Štítiny s touže tvrzí Štítinou s Lazcemi Mokrými,
s Novosedlicemi i s údělem v Suchých Lazcích.“ (Prasek 1890, s. 10–12).
Za dobu 640leté existence obce se v ní vystřídalo více než dvacet generací
rodáků, i těch, co se přiženili, přivdali či přistěhovali. Většina z nich postupně
měnila vzhled obce i jejího okolí. Zatímco v době našich pradědů a dědů se
obec rozšiřovala živelně, v posledních letech má rozvoj svůj řád a cíl. Tím
nelze říci, že minulé generace nic nevybudovaly. Pracovaly dle svých možností
a vše bylo samozřejmě poplatné své době. Práci a život v obci zachycují
kroniky Josefa Klaudy, Ludvíka Rolince, Františka Pavery, Adolfa Tymla a
Zdeňka Klemense.
Do paměti se mi vryla věta z kroniky pana Josefa Klaudy, která i Vám určitě
bude blízká: „Každý, kdo vystoupá na svah kopce Dubinka, spatří pěkný
pohled na naši vesnici. Ano, vesnička malá s pěknými domky v záplavě zeleně
stromů, které dominuje budova školky a kostel Božského srdce Páně. To jsou
Nové Sedlice, náš domov.“

Tomáš Sáňka, kronikář obce
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Nové Sedlice ve vzpomínkách
S odstupem času se lidé nedívají na pohlednice či fotografie jako na obrázek,
ale nachází v nich starý vzhled domů, obce a okolí. Přiložené fotografie
zachytily říšskou silnici, takzvanou Císarku, z doby první republiky a z první
poloviny 20. století.

Říšská silnice (dnešní I/11) byla postavena v roce 1755 v době, kdy štítinské
panství bylo v držení hraběte Ignáce Dominika Choryňského (1756–1806).
Důvodem stavby nové říšské silnice bylo rozdělení Slezska na pruskou část
a rakouskou část.
Vytvořená hranice přerušila silniční spojení Opavy s Moravskou Ostravou.
Situace vyžadovala pro vzájemný styk vybudování silnice nové, a to na území
rakouské části Slezska. Říšská cesta byla trasována přes Hrabyň a Velkou
Polom do Moravské Ostravy. Postavena byla ve spěchu a po deseti letech se
ocitla v dezolátním stavu. Silniční úřad nařídil vesnicím, které s ní sousedily,
ji opravit. Silnice byla v původní trase provozována 260 let, až do roku 2015.
Tomáš Sáňka, kronikář obce
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250 let zděného farního kostela v Komárově
V roce 2018 si připomeneme 250leté výročí postavení zděného farního
kostela v Komárově. Farní kostel byl v minulosti shromaždištěm lidu.
Soudružnost obyvatel tak nezajišťovaly jen vesnice, ale po staletí je spojovala
farnost.
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Odtud se organizoval veškerý život farnosti a každého jednotlivce.
Před oltářem se uskutečňovaly ty nejdůležitější okamžiky v jejich životě.
Zde dostal člověk při křtu jméno, v kostele se zpovídal, dostával rozhřešení,
přijímal svátosti, vstupoval do manželství, odtud byl vyprovázen na cestu
poslední. Važme si proto jak farního, tak i filiálních kostelů, které postavili
naši předci s obrovskou námahou a spoustou finančních prostředků.
Vcházejme vždy do posvátného prostoru kostela se zdvořilostí, úctou a
pokorou.
Zděný jednolodní farní kostel sv. Prokopa v Komárově byl postavený v letech
1766–1768 krnovským stavitelem Michalem Klementem. Jedná se o relativně
prostou stavbu. Postavena je v barokním slohu. Chrámová loď je 9,75 m
vysoká, 34,20 m dlouhá a 11 m široká. Těsně k západnímu průčelí byla
v letech 1871–1872 přistavěna čtvercová věž, v neogotickém slohu, vysoká
44 m, s jehlancovou osmibokou střechou, zakončenou na věži bání s křížem.
V přízemí věže je vchod do předsíně, z níž vedou původní dveře do chrámu.
Loď je rozdělena dvěma pilíři na tři pole a je zaklenutá valenou klenbou,
obdobně jako kněžiště. Chrámovou loď od presbytáře odděluje triumfální
oblouk. Stará přízemní sakristie na severní straně presbytáře je původní,
z venkovní strany je dochován na kameni vytesaný letopočet 1768. Na jižní
straně byla dobudována nynější poschoďová sakristie, a to v roce 1909.
V těsné blízkosti kolem kostela se rozprostíral starý hřbitov, který byl zrušen
v roce 1892. Za dobu své existence se zde vystřídalo od roku 1669
do dnešních dnů 33 duchovních správců, od roku 1734 do roku 1959 celkem
37 kaplanů.
V současnosti se připravuje k vydání publikace Paměti farnosti komárovské,
která je již po korektuře a nyní zpracovávaná graficky. Její vydání se plánuje
začátkem jubilejního roku 2018.
Tomáš Sáňka, kronikář obce

KNIHOVNA
Tento rok byla provozní doba knihovny poněkud omezena, včetně různých
akcí, a to z důvodů mých zahraničních cest. Od příštího roku se ale opět
můžete těšit na pravidelnou otevírací dobu (každý čtvrtek od 15.00 do 18.00
hod.) a akce, jako je Noc s Andersenem (tentokrát ale v poněkud změněné
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formě), festival ProTibet či odpoledne s deskovými hrami. Na všechny akce
jste všichni srdečně zváni.
Přeji našim čtenářům, ale i všem ostatním krásné Vánoce a pod stromeček
alespoň jednu knihu.

Knižní tipy (k zapůjčení v knihovně)
Pro děti a mládež: Pampe a Šinka. To jsou dva malí tvorečkové, jeden
z chmýří pampelišky, druhý z ocasu lišky Pampe. Poetická obrázková knížka
Alžběty Skálové Vám nabídne krásné akvarelové ilustrace a všední příhody
dvou nevšedních postaviček. Pro děti od tří let. Cena Magnesia Litera za knihu
pro děti a mládež (2011).
Jasno lepo podstín zhyna. Nejedná se o blábol, nýbrž o prvotinu irské autorky
Sary Baumeové. Osamělý podivín Roy si k stáru pořídí stejně podivného
parťáka, jednooké psisko. Poté, co pes pokouše malého chlapce, oba aktéři
utíkají z místa činu. Starým autem ujíždějí přes Irsko k pobřeží Atlantiku…
Dílo o bezvýchodnosti, ale i vzdoru autorka podává nápaditým a bohatým
jazykem, jenž nezanikl ani v rukou překladatelky Alice Hyrmanové McElveen.
Cena Magnesia Litera za překladovou knihu (2017).
Pálenka: prózy z Banátu. Do jedné z rumunských vesniček přijíždí mladý učitel
z Moravy. V místě, kde se zastavil čas, chce zapomenout. Učí zde místní děti
a ony učí jeho. Prvotina Matěje Hořavy představuje sérii povídek vystavěnou
na promyšlené kompozici a propracovaném jazyku sledující někdy více
poeticky, někdy více dokumentárně osudy muže ve svérázné krajině Banátu.
Cena Magnesia Litera za objev roku (2015).

Jazykové okénko
Standartní, nebo standardní postup?
Přídavné jméno standartní je v podstatě nesmysl. V českém jazyce existuje
slovo standarta ve významu prapor (např. prezidentská standarta), tudíž
od něj bychom vytvořili přídavné jméno standartový (např. standartová tyč).
Chceme-li ale o něčem říci, že to má obvyklou úroveň či ustálenou/normální
míru, měli bychom použít slovo standardní (slovem výchozím je zde standard,
např. životní standard). Takže standardní rozměr, standardní výrobek atd.
Protěžovat, nebo protežovat?
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To i to. Záleží, co chcete říci. Protěžovat se mi může batoh. Pokud je těžký,
cestou se mi protěžuje, tedy stává se mi těžkým. Pokud ale někdo někoho
chrání, podporuje ho, dává mu přednost, tak ho protežuje. Slovo je totiž
francouzského původu (proteger = chránit; srov. anglické protect),
nijak nesouvisí s tíhou.
Tereza Klemensová, knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

Rok v MŠ
Každodenní práce s dětmi nám přináší spoustu zážitků, překvapení, emocí
i starostí. Prožíváme okamžiky, které s sebou nesou pozitivní energii.
Takových zážitků máme v naší školce spoustu.

Naším celoročním tématem byl Rok s medvídkem Jogínkem. Pro zdraví
našeho těla je třeba se stále pořádně hýbat. Je fajn, když děti vyrůstají
ve sportovním duchu. V naší školce je pohyb na denním pořádku – ranní
cvičení s Jogínkem, prodloužené pobyty na školní zahradě, hřišti či v přírodě.
Vydáváme se do přírody poznávat a objevovat skutečný svět. Umožňovali
jsme dětem provádět pokusy, probouzet jejich schopnosti samostatně
objevovat, utvářet si pozitivní vztah k přírodě, hýbat se a radovat se
z pohybu, ale učili jsme je i zklidnit, zaposlouchat se, zasnít. Radovat se,
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když se něco podaří. Poznávali jsme krajinu ledu – Arktidu a Antarktidu
– pomocí projekce, v hudební pohádce také Austrálii a už se těšíme na Afriku
a život v ní.
Podzimní a zimní období s sebou nese častá onemocnění horních cest
dýchacích, kterým jsme se snažili předejít pravidelným navštěvováním solné
jeskyně. Na jaře pak navštěvujeme kurz plavání.

Učíme děti, aby se naučily věřit si, spoléhat sami na sebe, ale i pomoc
kamarádů, hledaly odpovědi na svoje otázky. Byly tvořivé, kreativní, nezávislé
na rozhodnutí jiných, stávaly se sebevědomou a zodpovědnou osobností.
Čteme si s dětmi nejen pohádky a příběhy, ale i encyklopedie, atlasy, naučné
knihy. Navštěvujeme knihovnu v Nových Sedlicích. Učíme děti, co všechno se
dá hlasem vykouzlit. Hrajeme pohádky, vyprávíme si příběhy, učíme se
naslouchat, pamatovat si. Pomáháme dětem rozvíjet jejich slovní zásobu,
obohacujeme je novými slovy.
Připravujeme se na školu v projektu Odemykám 1. třídu. Rozvíjíme
všestranné i zájmové schopnosti předškoláků, aby si vyzkoušeli, jak to
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ve škole chodí a těšili se do ní. Učíme se, že vzdělávání je zábavné, příjemné
a chodit do školky je fajn, že školka je bezpečné místo.

Každoročně pořádáme společné akce s rodiči a veřejností, OÚ v Nových
Sedlicích či klubem žen. Také letos jsme pouštěli pod lesem draky, vítali sv.
22
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Martina, nebáli se Mikuláše ani čerta, zpívali lidem pod vánočním stromem,
hráli si na maškary, slavili s maminkami, užili si dětský den.
Navštěvujeme divadla, výstavy, koncerty, programy pro děti, účastníme se
soutěží (Marbo – koncert; Josef Lada – výstava, animační program; Den
mláďat – výtvarná soutěž; Divadlo loutek v Ostravě – Broučci; Začarovaná
třída – divadlo ZŠ Štítina, kde jsme obdivovali ručně vyřezávané loutky
z lipového dřeva).
Navštívili jsme také Slezské muzeum v Opavě, kde jsme v rámci výtvarné
soutěže kreslili slona podle preparátu slona indického. Jaké bylo naše
překvapení, když jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů a Edík
Miketa se umístil v kategorii MŠ na 2. místě.
Děti mají rády jistotu, předvídatelné situace, opakující se rituály. Není pochyb
o tom, že děti potřebují, abychom za nimi stáli, podporovali je a dávali jim
najevo, že jsme tu pro ně.

MŠ – šnečci
Po prázdninách jsme se znovu těšili do školky. Co v ní bude nového?
Pro „staré“ i nové kamarády jsou připraveny nové hračky a pomůcky.
Ale letošní rok čekalo na děti ještě jedno milé překvapení. Achatina. Není to
žádné kouzelné zaklínadlo, ale latinský název šneka z daleké Afriky. Máme
dva šneky.
Děti si pomalu zvykají na nové mazlíčky. Do terária jsme pro šnečky dali
kokosovou drť, pravidelně ji vlhčíme, vyměňujeme a připravujeme pro šnečky
vodní lázeň. Důležitá je také sépiová kost, aby měli krásnou a tvrdou ulitu.
Děti šnečkům nosí dobroty, jako jsou okurky, salát, rajčátka, lístky z naší
zahrady, ale chutná jim i ovoce. Učíme se s nimi zodpovědnosti, myslet
na ostatní, společně se starat o bezbranné zvířátko. Máme teď kousek živé
přírody přímo ve školce. Snad se šnečkům u nás bude líbit.
Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková

ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Vážení a milí spoluobčané, opět se nám blíží konec roku, a proto bych Vás
chtěl částečně seznámit s činností naší základní organizace Nové Sedlice.
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Naše organizace se skládá z členů (přátel – takto si říkají všichni včelaři) tří
vesnic. Jsou to Štítina, Mokré Lazce a dle názvu organizace také Nové Sedlice.
Ačkoliv naši základnu tvoří tři vesnice, členů je již asi dva roky stejný počet,
tj. patnáct. Všichni se snažíme o co největší chovatelské úspěchy. Každý rok je
jiný, takže naše včelky prožívají a přežívají dle toho, jak jim příroda dopřává,
nebo naopak. Velikým nepřítelem je takzvaný roztoč varroóza destruktor
(neboli kleští). Tento kleštík parazituje na včelkách, které oslabuje, což může
vést k vymření celého včelstva. Toto se většinou děje v zimních měsících,
kdy se včelky nerozmnožují. Všichni včelaři proto musí již v měsíci červenci,
kdy se začíná líhnout zimní generace včel, která je důležitá pro zdárné
přezimování včelstev, věnovat velkou pozornost diagnostice varroózy a taky
jejímu léčení. Pokud toto včelař podcení, v jarních měsících (již v březnu),
kdy mu včelky mají dělat radost svým prvním proletem, zjistí, že včelstvo je
buď strašně zdecimované, nebo již celé vymřelo.

Z přiložené tabulky lze vyčíst, že ze všech 15 členů jsou v této době tři bez
včel. Pro nás je pozitivní, že všichni, kteří přišli o své včelky, chtějí dále včelařit
a podílet se tak na krásné činnosti, kterou takové včelaření je. A hlavně,
když si odmyslíme všechny výše uvedené problémy a uvědomíme si, že
konečným výsledkem snažení našich včeliček je – za přispění samotných
včelařů – sladký med, pak jsou všechny nesnáze zapomenuty.
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Na závěr bych Vám chtěl za všechny přátele-včelaře popřát krásné vánoční
svátky a všechno nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2018. Ať je celý tak
voňavý a sladký jako včelí med.
Zdeněk Onderka

25
www.novesedlice.cz

VÁNOČNÍ POZDRAV Z KOSTELA
Vánoce – důvod k radosti a k oslavě!
Přátelé! Před několika lety bylo na chilské poušti Atacama téměř sedm set
metrů pod zemským povrchem uvězněno 33 horníků. Celý svět sledoval
záchrannou akci a všichni byli šťastní, když po 69 dnech horníci v kapsuli Fénix
opouštěli temnou jámu a mohli opět spatřit světlo světa. Myslím si, že mnozí
z nich tehdy začali nějakým novým způsobem vnímat to, co se jim ještě před
nedávnem zdálo obyčejné, všední a šedé, možná někdy až nudné. Co tito
muži museli prožívat, když po takové době odříznutí od světa v temných
důlních šachtách mohli poprvé navázat kontakt s okolním světem? Co cítili,
když přišel den záchranné operace a postupně každý z nich vstupoval
po jednom do kapsule?
Možná, přátelé, někoho z vás napadne, co má tato událost společného se
slavením Vánoc? Slavíme přece Boží narození – čas radosti, veselosti. Jsem
totiž přesvědčen, že na každém z těchto horníků doba strávená v podzemní
šachtě, doba očekávání záchrany, doba jejich osobního adventu a také den
vysvobození, zanechaly nesmazatelnou stopu!
A jak to bude letos se mnou? S tebou? Ztotožňuji se s těmi, kteří ve svém
životě zůstávají ve tmě? Jak vůbec vypadá moje tma, co je mým životním
stínem? Jakou změnu ve mně způsobí příchod velkého světla Boží lásky,
jakým je Ježíš? Co bylo a co je mou nadějí?
A možná je všechno úplně jinak. Možná si myslíš, že nepotřebuješ žádného
Zachránce, Spasitele. A Vánoce, že jsou jen každoročním tradičním časem
pohádek, dárků, rodinných setkání a podobně? U toho prvního Božího
narození sice nebylo tolik pohody, dárků, svátečních tabulí, stromků, koled,
ale koho to dnes zajímá?
Přátelé! Horník, který po několika měsících strávených v podzemí pocítí
na své tváři vánek čerstvého vzduchu; polárník, který po nekonečně dlouhé
polární noci vidí poprvé svítání; rodiče, kteří po dlouhém očekávání konečně
drží v náruči své vytoužené dítě – každý z nich má pádný důvod k radosti
a k oslavě! A co my? Jak to letos bude s námi?
Velice rád bych s každým z Vás, milí čtenáři, o letošních Vánocích zpíval
v našem kostele, všechny ty krásné koledy, jež patří k tradici a dědictví této
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země, také i tu píseň, která hlásá: „Vítej, Jezu Kriste, Synu Panny čisté, vítej,
spáso naše jediná!“
S přáním prožití krásných vánočních svátků
a úspěšného vstupu do nového roku 2018
Váš P. Adam Małek
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KLUB ŽEN
Chtěla bych objasnit vznik našeho loga. Původně jsme měly Novosedlické
babky. Ale pak jsme si přečetly výrok M. Horníčka „Co je mládí? … dispozice
nezávislá na věku. A tak můžeme potkat dvacetiletého starce
a sedmdesátiletého mladíka.“ A rozhodly jsme se pro změnu, škrtly „b“ a daly
místo něj „ž“. A jsou tu žabky.

A naše činnost? Vzdělávání, kultura, poznávání. Máme výhodu, že máme
v obci pana Tomáše Sáňku, který nám připravil dvě přednášky. Jednu
o Litovelském Pomoraví, druhou o Nových Sedlicích, od prvních zmínek
do dnešního dne.
Obě přednášky byly výborné, plné krásných záběrů a fotografií. Panu Sáňkovi
s obsluhou pomáhali Ivana Žídková a Tomáš Prchala. Obě přednášky měly
dobrou účast, jen nás mrzí, že někdy je v sále více přespolních než místních.
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Velmi úspěšný byl náš výlet do Moravského krasu. Připravili a zajistili ho
studenti Soukromé střední školy podnikatelské v Opavě (zprostředkovala
M. Krajčovičová). Přidali se i občané ze Štítiny, Suchých i Mokrých Lazců,
prostě plný autobus. Průvodce nám dělal pan Sáňka, jehož znalosti jsou
úžasné. Navštívili jsme též kostel ve Křtinách, stavbu Santiniho, a byli jsme
upozorněni na všechny zvláštnosti této stavby. Všichni účastníci byli nadšeni.
Dvakrát jsme navštívily opavské divadlo, konkrétně vystoupení Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers Bude to jinak a představení ostravského
divadla Škola, základ života.
Dále jsme se účastnily představení štítenského ŠAMU a koncertu na zámku
v Kravařích Poselství o naději pro každou generaci.
V květnu se konal festival jídla ve Štítině, kde jsme uspěly se čtyřmi
pomazánkami, karbanátkovými utopenci či zelňačkou. Úplnou bombou byl
chléb se škvarkovým sádlem, pro nějž si chodili i hráči kopané, kteří měli
zápas.
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Taky sport nám není cizí. Ještě letos půjdeme už podruhé v tomto roce
na bowling do Pusté Polomi, kde soutěžíme s Mokrými Lazcemi (bohužel,
minule jsme prohrály). Letos se konal 3. ročník soutěže seniorů pěti obcí
(Mokré a Suché Lazce, Štítina, Lhota a Nové Sedlice). Naše družstvo obsadilo
2. místo. Zapamatovatelný byl náš slavnostní příjezd – na bryčce.

Klub ze Suchých Lazců nás pozval na Stezku v oblacích v Dolní Moravě,
bohužel, mohly se zúčastnit jen tři členky. Rovněž tři se připojily
k cyklozájezdu do Slovinska a Itálie – Hanka, Maruška a Boženka. Na závěr
prázdnin připravili Šmajdalové, OÚ Nové Sedlice, hasiči a náš klub branný
pochod s hledáním pokladu. Zúčastnilo se ho 18 dospělých a 20 dětí.
Občas taky slavíme. Oslavy MDŽ se účastnilo 36 nadšenců, organizaci
zajišťovali Žabky, Šmajdalové a Bzučilky. Dále jsme měly úžasné vinobraní
u Kupků, hlavně proto, že se tam hrozny sbírají velmi zajímavým způsobem.
A na Eliščiny kulatiny jsme si připravily vystoupení, na které určitě nikdo
z přítomných nezapomene (to je vtip). Taky jsme letos měly první ročník
bramboráků a chceme zavést i v této oblasti tradici.
Máme podporu ze strany OÚ, za niž moc děkujeme, a tak se snažíme alespoň
pomoci při organizování akcí obce, např. dni dětí, posvícení, letos i při
vernisáži fotografií pana J. Klaudy, při dožínkách, svatomartinské oslavě
a zpívání u vánočního stromečku. A jak? Tím, co umíme. Frgálošemi, koláči,
cukrovím a jinými dobrotami.
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Je to stručné vylíčení naší činnosti, ale je toho ještě mnohem více.
A na závěr Vám všem chci popřát krásné a pohodové vánoční svátky
a do nového roku zdraví, pohodu, osobní i pracovní úspěchy. A neztrácejte
humor, radost a smích. (citát L. Buscaglia)
Irmgard Onderková

Hlášky ze školy
Představuji Vám výroky žáků, s nimiž jsem se setkala, ať už v písemné či
mluvené podobě, na štítinské škole. Jsou nezměněné a je možné, že někdo
pozná i ten svůj. Není to výsměch, jen připomínka občasné nerozvážnosti.
Vytvořte věty na slova:
Výkop – Moje maminka provedla výkop mých kamarádů z bytu.
Vítr – Vítr jemně proplouvá mezi zmrzlými větvičkami a cinká o ně, jakoby šlo
stádo krav.
Pojmy z dějepisu: ústavní království; prostituční monarchie; robotní patent –
stroj, který se používal 6 dní v týdnu.
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Další:
Španělský ptáček je jídlo, ve kterém je větší pták nadívaný menším ptákem.
Rohy je to, co nosí myslivci.
Manželství je zánik státu.
Na našem území sídlili narkomani (správně Markomani).
Rotunda je díra v zemi třeba s kostelem.
Hora řeckých bohů je Olympik.
Čím se živili Řekové? – Řeckými bájemi a pověstmi.
Zimní král vládl jen v zimě, říkali mu stěhovavý.
Proč byli Jagellonci slabí panovníci? Protože šlechta si dělala nové panovníky.
Generál H. Píka nám postavil školu a za to ho popravili.
Pro rozvoj průmyslu měl velký význam vynález koňské lokomotivy.
Zákopová válka – to celá Francie byla pořád v zákopu / vojáci leží v zákopech
a střílejí proti otravnému plynu.
Co je blesková válka? Příjdou, vyhrajou, odejdou.
Na následky smrti Heydrich zemřel
Jaká byla situace v zázemí? Byla tam bída a lidé měli jídelní lístky.
Co je hrana? Přímka zahnutá do čtverce.
Posbírala a zapsala Irmgard Onderková.

Z RANČE SETKÁNÍ
Přinášíme krátkou zprávu z Ranče setkání, ranče, který žije! Od začátku roku
nevěřícně pozorujeme stále nové lidičky na pravidelném úterním „open day“,
jejichž narůstající počet nám tak trochu vnukl myšlenku, že další kůň
na vožení by se hodil. Takže jsme v lednu pořídili roční hříbě, s tím, že si
dobrého koně vychováme sami. Bohužel, šlápli jsme vedle, no, i to se stává,
a tak se u nás zrzavý Ginger moc neohřál. Zklamáni jsme dalšího koně řešit
nechtěli. Ale jak se říká, člověk míní – pán Bůh mění. A tak se u nás ocitla
Aura, dvanáctiletá rezavá „křižovatka,“ taková hodná plašanda.
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Výhodu již vychovaného koně jsme brzy ocenili a na konci prázdnin jsme tedy
mohli nabídnout svezení pětičlenné skupině. Poprvé v naší historii.
Po počátečních peripetiích se zařazením do stáda již Aura docela zapadla
a mnohé děti, které se na ní s pomalým Baronem střídají, těší svým svižným
houpacím krokem.
Zbylé osazenstvo se nemění a koníci dělají radost – Popelka svezla několikero
školek, Baron s Daisy vozili mimo jiné na guláš festu v Hrabyni, Cat zvládl svůj
první puťák, Daisy s Popelkou se zhostily úlohy koně sv. Martina (Popi v
Nových Sedlicích, Daisy v Pusté Polomi), obě na jedničku…a mnoho dalšího.
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Máme z toho radost, máme skvělé stádo, máme skvělé lidi kolem sebe
a skvělého Nejvyššího nad námi.
Děkujeme všem, kteří patříte do naší skládanky života s koníky – bez Vás by
bylo naše puzzle děravé –, a doufáme, že budeme držet pohromadě i v dalším
roce, do kterého přejeme spoustu zdraví, lásky a krásných setkání.

Za všechny z ranče Johanka
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SDH - HASIČI
Pestrý program hasičů Nových Sedlic v roce 2017
Sezóna akcí pořádaných hasiči Nových Sedlic začala hned začátkem roku,
a to zájezdem na lyžařské soustředění do Beskyd na chatu Charbulák
nedaleko Bílého Kříže. Děti i dospělí prožili společný zasněžený víkend,
který byl zakončen lyžařskými závody.
Tři týdny po návratu z hor hasiči připravili tradiční masopustní vodění
medvěda. Večerní „pochování basy“ pak zaplnilo jako každý rok sál kulturního
střediska v místní školce.
S příchodem jara přišlo deštivé počasí. Navíc došlo vlivem stavebních prací
k omezení funkčnosti vodní nádrže Sedlinka. Hasiči proto preventivně
vykonali prohlídku vodního toku pod přehradou a odstranili předměty,
které by mohly zapříčinit vzdutí vodní hladiny a rozlití vody na pozemky
v blízkosti toku.

Hasiči Nových Sedlic na lyžařském zájezdu v Beskydech.
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Mladí hasiči na lyžích.

Masopustní průvod před kapličkou v Nových Sedlicích, 25. února 2017.

38
www.novesedlice.cz

Odstraňování větví a čištění vodního toku.

Léto patřilo hasičskému sportu. Naše družstvo mužů se opět přihlásilo
do Opavské ligy. Jedno kolo ligy se 2. července 2017 konalo i na hřišti
v Nových Sedlicích. Naše družstvo se umístilo na osmém místě.
Opavská liga bývá každým rokem ukončena soutěží O pohár ředitele
územního odboru Opava Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. Termín této soutěže letos připadl na 24. září a vedení soutěže přidělilo
pořádání sboru hasičů Nových Sedlic. Kromě soutěžních týmů se mohli
návštěvníci akce setkat i s hlavními funkcionáři Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje.
V závěru sezóny se hasiči věnovali údržbě techniky, zúčastnili se zkoušky
čerpadel a pokračovali s opravou budovy na hřišti. Pomáhali při úklidu obce
a zorganizovali sběr šrotu a starého papíru.
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Družstvo mužů Nové Sedlice

Soutěž O pohár ředitele územního odboru Opava Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, 24. září 2017, hřiště v Nových Sedlicích.
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Hasiči při sběru šrotu a starého papíru.

Úplným závěrem sezóny 2017 bude pro hasiče valná hromada, která se
uskuteční před vánočními svátky.
Tomáš Onderka, starosta SDH Nové Sedlice

Mladí hasiči
Mladí hasiči se v letošním roce zúčastnili pouze soutěží „šedesátek“,
a to 8. května v Kravařích, 19. srpna v Bruntále a 10. září v Borové. Nejlepších
výsledků dosáhl Jakub Stoniš, který v Borové získal 5. místo.
V květnu proběhl tradiční GLOBUS CUP 2017 – šedesátkování jednotlivců
mladých hasičů, kde se Jan Lindovský umístil na krásném 4. místě.
Dne 8. dubna jsme pomáhali při akci Uklízíme Česko.
Dne 14. října proběhlo na Strážnici podzimní kolo hry Plamen, kde soutěžilo
družstvo mladších i starších žáků.
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Tábor na Slezské Hartě, 22.–29. července, „Ostrov přežití“. Foto: Marta
Hlavicová.

DOŽÍNKY 2017
Milí spoluobčané, i letos jsme pokračovali v nastolené tradici, svátku
sv. Václava a poděkování za letošní úrodu z polí, zahrad, zahrádek, balkonů
a květináčů.
Letos poprvé jsme se sešli s hrstkou odvážlivců u hřbitova a uskutečnili první
dožínkový průvod. Za doprovodu koní, povozů, traktorů, traktůrků, sekaček
a samozřejmě dechové hudby (Chlupy v zipu z Mokrých Lazců) jsme dorazili
na fotbalové hřiště. U kapličky se po předání dožínkového věnce k požehnání
ujal úvodního slova kronikář p. Tomáš Sáňka, aby účastníky seznámil s historií
dožínek. Pak proběhla děkovná mše, kterou celebroval P. Mgr. ThLic. Adam
Máłek.
Program celé akce probíhal na fotbalovém hřišti. Zahájení se ujala paní
starostka s trubači mysliveckého spolku (MS) Halovec. Pak již následovala
zábava a naučná část dožínek. Bylo možné zhlédnout výstavku MS Halovec,
drobná zvířata, kozy a tele, ryby, vybavení související s včelařstvím a včelařské
výrobky, malou i velkou zemědělskou techniku. Zájemci se mohli projet
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na koni i na koňském voze. Někteří směli vyzkoušet koňskou sílu
i pod kapotou traktorů. Děti si užily velikou skluzavku. Kromě již zmíněné
dechové hudby, která provázela celou akci, zde vystoupil i dětský folklorní
soubor Úsměv z Opavy.

Jak se již stalo tradicí, proběhla soutěž o nejlepší domácí chléb, košt domácích
pálenek a nově soutěž o nejlepší domácí štrůdl. Gratulujeme vítězům
a děkujeme všem účastníkům. Občerstvení zajišťovali p. Aleš Galvas se svou
pověstnou zabíjačkou, klub žen se skvělými frgáloši, Dáša Möbiusová
s bramborovými plackami a langoši a v neposlední řadě Pavel Suchánek
s makrelami.
V nabídce byly i kozí a kravské sýry regionální značky. O tekutou stránku se
postarala děvčata od Matěje – Věrka a Míša. Rovněž se rozléval burčák.
Mé poděkování patří všem, kdo se účastnili příprav, průběhu i úklidu po akci.
Zejména chci poděkovat chlapům ze „Stodolní” – Ivo Šimečkovi, Pavlu
Suchánkovi, Davidu Stonišovi, Honzovi Horákovi. Dále Matěji Kežlínkovi,
Kamilu Holešovi, Olze Smolinkové a všem, co pomáhali a vystavovali.
Celou akci podpořilo také krásné počasí a výborná nálada všech
zúčastněných. Jsem rád, že se akce líbila, a těším se, až se sejdeme ve zdraví
i příští rok.
Petr Holeš, pořadatel
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SPORTOVNÍ ŠERM 2017
Ondra Lasák v tomto roce věkově závodil v kategorii juniorů a od začátku
šermířské sezóny vyhrál všechny důležité domácí turnaje.
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Po celý rok si držel dobrou formu a vše pak završil mistrovským titulem roku
2017, který vybojoval na finálovém závodě mistrovství republiky, konaném
letos v Ostravě. K tomu jako kapitán se svým ostravským týmem ještě přidal
titul mistra republiky v družstvech.
Ondrovy výsledky zaujaly také bývalou mistryni Evropy v běhu na 400 m Táňu
Kocembovou, dnes Netoličkovou, která jej jako ředitelka Centra
individuálního sportu zařadila do svého týmu mladých talentovaných
sportovců.
V letošní sezóně se Ondra zúčastnil i závodů v mužské kategorii a zasloužil se
hned o velké překvapení, protože z těchto závodů vyšel po velmi těžkém
finálovém duelu jako vítěz nad současným vicemistrem republiky
a reprezentantem Janem Krejčíkem z USK Praha.
Ondra se jako juniorský reprezentant také pravidelně účastnil zahraničních
turnajů, včetně těch vrcholových jako mistrovství Evropy a mistrovství světa,
ovšem studijní povinnosti mu již časově nedovolují se kvalitně připravovat,
proto v listopadu zažádal reprezentačního trenéra Českého šermířského
svazu o uvolnění z reprezentace.
Marcela Lasáková

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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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:

Jaroslav Ignác, Optys s. r. o.

V případě zájmu o zasílání informací z obecního úřadu na Váš e-mail zašlete
svůj požadavek na e-mail urad@novesedlice.cz.
Datum vydání: 20. 12. 2017
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