Vážení spoluobčané a přátelé Nových Sedlic,
velice nás těší vaše pozitivní ohlasy na nový vzhled a obsah obecního
zpravodaje, jehož příprava vyžaduje spolupráci a velkou časovou investici
týmu mnoha lidí, kterým touto cestou děkuji za jejich úsilí a ochotu vytvářet
ve volných chvílích nové hodnoty a tradice naší obce.
Je pro mne letos velice těžké poděkovat všem jednotlivcům za pomoc
a spolupráci, protože v průběhu roku se poměrně malá skupinka aktivních
občanů velmi rozšířila a je vás opravdu mnoho.
Děkuji vám všem, kteří se aktivně zapojujete do života obce, ať již organizací
akcí a svou účastí na nich, tříděním odpadů, údržbou chodníků a zelených
ploch před domem, ale v neposlední řadě také šířením pozitivní energie
a radosti.
Máme před sebou letos spoustu práce a úkolů – čeká nás realizace projektu
Areál soudržnosti, zpracovávání podkladů k tvorbě nového územního plánu,
vítání občánků, oslavy 120 let SDH, posvícení, rekonstrukce topení v MŠ,
příprava žádosti o dotaci na vybudování chodníků k zastávkám na
ul. Opavské, oprava kanalizace na ul. Horní, oprava povrchu ul. K Lesu
a mnoho dalších aktivit, jejichž uskutečnění ale mnohdy závisí na úspěšnosti
podaných žádostí o dotace.
Pevně doufám, že přicházející teplé jarní dny a sluneční paprsky nám všem
pomohou se rychle zregenerovat, zapomenout na těžké chvíle uplynulého
roku a nalijí nám do žil optimismus, radost a energii, které budeme k realizaci
našich snů a cílů určitě potřebovat.
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Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků, zdraví, lásku a prosluněné
dny plné pohody.
Zuzana Rohovská, starostka

Krátce z obecního úřadu













Pan Jaroslav Ignác ukončil ke dni 20.3.2012 svůj mandát zastupitele
obce. Dovolte mi, abych mu poděkovala za jeho práci a přivítala novou
zastupitelku obce paní Kristýnu Onderkovou, která byla na zasedání
zastupitelstva dne 21.3.2012 jmenována členkou finančního výboru a
přestupkové komise.
Od letošního roku máme novou knihovnici, slečnu Terezu Klemensovou,
kterou tímto srdečně vítám a zároveň děkuji za dlouholetou obětavou
práci paní Jiřině Bernátové, která knihovnu dosud vedla.
V sobotu 10.12.2011 krátce po poledni došlo na světelné křižovatce v
Nových Sedlicích k vážné dopravní nehodě, při které byl poškozen
semafor ve směru od Ostravy. Celkové náklady na opětovné zabezpečení
provozu činily 113.762,- Kč. Pokrytí těchto nákladů je řešeno ve
spolupráci s pojišťovnou.
Trampolína, která byla v minulém roce na hřišti, je poškozena
nedodržováním maximální nosnosti. Trampolína bude na náklady obce
opravena a opět umístěna na hřiště (při příležitosti oslav Dětského dne).
Prosím rodiče a návštěvníky areálu hřiště, aby dohlédli během své
přítomnosti na její správné využívání.
Na přelomu dubna a května budou v obci umístěny velkoobjemové
kontejnery, bude svážen nebezpečný odpad a dobrovolní hasiči
provedou sběr šrotu a papíru. O přesném čase a místě budeme
informovat na webu, plakátech a Facebooku obce. V případě zájmu o
zasílání informačních letáků na Váš email kontaktujte, prosím, obecní
úřad. Nefunkční a vyřazená elektrozařízení je možno vozit na obecní
úřad pouze v úředních hodinách či po předchozí telefonické dohodě.
Naše obec se letos v rámci členství v Mikroregionu Matice Slezská stala
členem Národní sítě zdravých měst (www.nszm.cz).
V neděli 13.5.2012 bude obnovena tradice „Vítání občánků obce Nové
Sedlice“. S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů, žádáme
zákonné zástupce dětí, které se narodily v době od 1. ledna 2010 do 1.
května 2012, aby kontaktovali obecní úřad a potvrdili svůj zájem o účast.
Slavnostní přivítání dětí se uskuteční v sále kulturního zařízení.
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Na obecním úřadě je možné odevzdávat nalezené věci, o kterých poté
informujeme na webových stránkách obce.
Na obecním úřadě je k nahlédnutí dopis paní Dagmar Havlové občanům
naší obce, který nám byl zaslán jako poděkování za projev soustrasti k
úmrtí pana prezidenta Václava Havla.
Akce, které se uskutečnily v obci v uplynulých měsících: Velikonoční dílna
pro děti, Pohádková noc ve školce, 1. a 2. plánovací setkání Areálu
soudržnosti, Pochování basy, Vodění medvěda, Sbírka použitého šatstva,
Beseda s kronikářem obce, Obecní ples, Zpívání u vánočního stromu,
Adventní zastavení s výstavou, Tříkrálová sbírka, Koblížkova dopoledne
pro děti, Mikulášské házení, Mikuláš, Turnaj ve stolním tenise a další…

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘELA SVÉ DVEŘE ČTENÁŘŮM
Knihovna obce Nové Sedlice se nachází v kulturním zařízení obce v zadní části
budovy mateřské školy (na ulici Hlavní 56). Knihy v naší knihovně jsou
rozděleny do dvou částí. Tu první tvoří knihy patřící přímo knihovně NS a tu
druhou knihy z opavské knihovny, které se v pravidelných intervalech
neustále obměňují (v knihovně na regálech označených jako „Nové knihy“).
Nově mají také čtenáři možnost objednávat si konkrétní knihy přímo z
Knihovny Petra Bezruče v Opavě, odkud budou dopraveny do naší knihovny.

3
www.novesedlice.cz

Obec Nové Sedlice má za cíl vytvořit z obecní knihovny centrum komunitního
života v obci. Přestože máme velice malý rozpočet, snažíme se v rámci
možností udělat maximum a postupujeme po malých krůčcích. V roce 2011
jsme podali na ministerstvo kultury žádost o dotaci na vybavení knihovny
počítači a multifunkční tiskárnou a elektr. výpůjčním systémem. Přestěhovali
jsme knihovnu do větší místnosti (bohužel větší už nemáme), přijali novou
knihovnici (VŠ studentku českého jazyka a literatury se zkušeností s prací s
dětmi), vytvořili u knihovny dětský koutek, vytvořili samostatnou stránku
knihovny na webu obce, zprovoznili Wi-Fi připojení v knihovně, prodloužili
výpůjční dobu o 1 hodinu a na základě ankety změnili výpůjční den atd.
Otevírací doba knihovny je každé úterý od 15.00 do 18.00 hod. Po dobu
otevření knihovny je k dispozici pro všechny návštěvníky internetové
připojení zdarma či zakoupení občerstvení v podobě kávy nebo čaje. Za
výpůjční poplatek 10,- Kč získá čtenář průkazku bez omezení platnosti, která
jej opravňuje k využívání služeb knihovny. Poplatek je splatný přímo v
knihovně.
Email: knihovnaNS@seznam.cz
Mobil: +420 607 976 564

Noc s Andersenem
Přestože je knihovna umístěna ve stejné budově jako mateřská škola, děti ze
školky v knihovně nikdy nebyly. Rozhodli jsme se tedy zapojit do projektu Noc
s Andersenem, abychom dětem ze školky umožnili se zajímavým způsobem
seznámit s novou slečnou knihovnicí a novými prostory a zahájili tak novou
spolupráci mezi školkou a knihovnou. Náš nultý ročník Noci s Andersenem
jsme zrealizovali o týden dříve - v pátek 23. 3. 2012 od 17,00 hod, a to nejen
pro školkové děti, ale také pro ostatní děti z obce. V tomto termínu se totiž v
budově školky konalo 2. plánovací setkání komunitního projektu Areál
soudržnosti (více info na webu), jehož součástí bylo také hlídání a spaní dětí
ve školce. Akce se konala ve spolupráci s učitelkami z naší školky, kterým
tímto velmi děkujeme za jejich práci a čas a které přišly s nápadem věnovat
tento večer knížkám. Spojili jsme tedy příjemné s užitečným a udělali pro děti
malou upoutávku na příští rok, kdy plánujeme oficiální první ročník Noci s
Andersenem již v řádném termínu. Ten měl být až o týden později, ale z
organizačních důvodů jsme už celou akci přesunout nemohli.
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Pro děti byly připraveny soutěže a hry, ale také čtení na dobrou noc či noční
stezka odvahy. Každé dítě si s sebou přineslo svou nejmilejší knížku. Slečna
knihovnice přišla ukázat knížky z knihovny a pak společně s paní starostkou
přečetly dětem pár stránek z vybrané knížky.
Jsme velmi rádi, že jsme se do projektu mohli zapojit již letos, aby se děti
mohly celý rok těšit na tu příští „velkou“ Noc s Andersenem a aby se na
základě fotografií z letošní akce zapojilo více dětí.

Termíny akcí (předběžné)
Ne
So
So
Ne
Út
Čt
Ne
Pá
Ne
So
Ne
Pá

8.4.
15.4.
28.4.
6.5.
8.5.
10.5.
13.5.
25.5.
27.5.
červen
2.6.
3.6.
15.6.

So

16.6.

Ne
So
Pá - Po
Čt
Pá
Pá

17.6.
23.6.
30.6. -2.9.
5.7.
6.7.
28.9.

Pá

28.9.

Ne
So

28.10.
17.11.

Kostel 10.30 hod - Velikonoční bohoslužba
Vítání jara – SVČ Štítina
Stavění májky
Zahájení sezóny OKD Nové Sedlice
Den vítězství
Besídka MŠ Štítina
Vítání občánků, Den matek
Smažení vajec na hasičském hřišti – ZŠ Štítina
Svatodušní boží hod
Školní besídky 1. – 3. třídy – pro veřejnost – ZŠ Štítina
Dětský den – ZŠ Štítina
Dětský den
Námětové cvičení SDH
Posvícení a oslava 120. výročí založení SDH Nové
Sedlice, dopolední mše u kapličky
Kostel 10.30 - Posvícenská bohoslužba
Uctění památky gen. Heliodora Píky – Štítina
Letní prázdniny ZŠ Štítina
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Kaple Nejsv. Trojice - 15.00 hod - Dožínková
bohoslužba
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
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Poplatky za psy a odpady zůstávají pro letošní rok
stejné, jako v roce 2011:
Poplatek
Odpady
Psi

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

Splatnost
31.5.2012
31.5.2012
31.5.2012

Možnosti úhrady:
 složenkou
 osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, jinak dle předchozí tel.
dohody
 bankovním převodem na účet u České spořitelny a.s.:
1842723349/0800
Variabilní symbol uvádějte ve formátu:
20120 a číslo popisné domu, ve kterém je plátce přihlášen k trvalému
pobytu.
Bližší informace naleznete v obecních vyhláškách o místních poplatcích, které
jsou k nahlédnutí na webu obce, případně na obecním úřadě.
V případě nejasností kontaktujte obecní úřad na tel. 553 677 550,
mobil. 602 700 568.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu.

ODPADY
Termíny svozu popelnic v roce 2012
1. pololetí
4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 22.6.
2. pololetí
4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.,
19.12.
Termíny svozu plastů v roce 2012
25.1., 29.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 25.7., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., 26.12.
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Likvidace větví
Od podzimu 2011 jsme testovali Váš zájem o třídění bioodpadu - větví, které
bylo možno svážet do prostoru u vjezdu na fotbalovém hřišti do 31.3.2012.
Váš zájem předčil naše očekávání, proto bude tato možnost nabídnuta i letos
v období vegetačního klidu. Hledáme vhodnější lokality pro skladování větví,
pokud víte o vhodném pozemku ve Vašem okolí, případně nabídnete k
uskladnění svůj pozemek, budeme velmi rádi. Materiál, který se nám podařilo
nashromáždit, bude zdarma naštěpkován a odvezen.

Třídění odpadu
Naše obec se ve 4. čtvrtletí roku 2011 umístila na 35. místě z 252 obcí
Moravskoslezského kraje ve výtěžnosti tříděného odpadu v počtu kg na
osobu.
Z okolních obcí jsou na tom s tříděním lépe jen Mokré Lazce na 29. místě
a Pustá Polom na 33. místě. Sousední Štítina obsadila 43. příčku. Ačkoliv se
jedná o skvělý výsledek, podle počtu vysypávaných popelnic je zřejmé, že
stále máme ve třídění odpadů velké rezervy.
Podaří se nám dosáhnout na místa nejvyšší?
Děkujeme Vám, že šetříte naše ovzduší, životní prostředí a peníze 
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CENÍK SLUŽEB – OBECNÍ ÚŘAD NOVÉ SEDLICE
Ceny jsou v Kč
384,- / osoba
120,- / 1 pes
150,2,- / 1 str. A4
3,- / oboustranně

Poplatek za odpad roční
Poplatek za psa roční
- každý další pes
Kopírování
Kopírování
Pronájem kulturní zařízení
- sál
- stůl
- židle
Pronájem hroby na 12 let
- urnový
- jednohrob
- dvojhrob
- hrobka

80,- / 1 hodina
10,- / 1 ks
5,- / 1 ks
432,720,1440,2440,-

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

50,100,- / 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

30,30,-

8
www.novesedlice.cz

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

OKÉNKO DO HISTORIE - TŘI KULATÁ VÝROČÍ V NAŠÍ OBCI
Kaplička Nejsvětější Trojice (1822 – 2012)
190. výročí stavby a vysvěcení.
I když o stavbě z roku 1822 se nedochovaly žádné záznamy, existuje jeden
doklad ve formě žádosti o vysvěcení kapličky od komárovského kněze ze dne
22. září 1822, který byl zaslán na arcibiskupství do Olomouce.
V žádosti uvádí: „Společenství v Nových Sedlicích podle své poslané žádosti si
umínilo vybudovat malou kapli nebo oratoř, kde by obyvatelé v tomto
neutěšeném čase, pokud nebudou moci přijít do farního kostela, mohli
přednášet všemohoucímu Bohu své modlitby a posvěcovat svou práci.“
Žádosti bylo vyhověno a kaplička byla vysvěcena.
Druhým dokladem je závazek obecního úřadu z 8. září 1822 starat se kapličku
pro všechny časy ze svých prostředků.
Kaplička stojí jako němý svědek revolucí, světových válek a různých režimů,
které ji vždy poznamenaly. Nejhorším obdobím byla II. svět. válka a léta
padesátá. Vždy se ale našli ochotní lidé a jejich ruce, které kapličku opravili.
Stalo se tak v roce 1960, 2007 a 2010, kdy byla oprava největší a kapličce byla
vrácena původní podoba a vzhled. U příležitosti svátku sv. Václava v roce
2007 byla znovu vysvěcena a před kapličkou byla ve farnosti vůbec poprvé
celebrována mše sv. pod širým nebem.

Knihovna (1892 – 2012): 120 let svého trvání
Obecní knihovna je nedílnou součástí kulturního zázemí v obci. Je zřízena s
registrací Ministerstva kultury ČR a podléhá okresní knihovně v Opavě.
Sama knihovna prošla svým historickým vývojem. První dokumentovanou
zprávu o existenci knihovny uvedl Opavský týdeník ze dne 16. září 1893 č. 72.
V článku „Spolek pro zakládání knihoven ve Slezsku“ na druhé valné hromadě
při hodnocení činnosti uvedl, že eviduje celkem 1500 titulů, včetně zprávy, že
v uplynulém roce (1892) bylo založeno 10 nových knihoven, a to i v Nových
Sedlicích s počtem knižních titulů 60. V únoru roku 1900 Spolek v hodnotící
zprávě za roky 1891 – 1899 uvedl mimo jiné, že knihovna v obci Nové Sedlice
má 60 knih, zapůjčených spolkem. Dne 18. prosince 1907 Spolek v další
zprávě o činnosti za uplynulé dva roky uvádí knihovnu v naší obci s počtem 50
knih.
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Vzdělávací sdružení „Havlíček“, jehož zřizovatelem byl Valentin Dener,
daroval v roce 1908 místním hasičům 85 svazků knih. Hasiči se až do roku
1920 starali o zápůjčky sami. Všechny knihy pak za 100 Kč prodali obci, s
největší pravděpodobností k doplnění obecní knihovny.
Počty knih se neustále zvyšovaly, v roce 1934 byl uváděn stav 273 titulů. Ale
druhá světová válka práci v knihovně pozastavila. Knihy byly vystěhovány na
půdu školy, kde nebyly nijak chráněny, a tak docházelo k devastaci
a zcizování. Po válce byl knižní fond umístěn zpět do knihovny a postupně se
doplňoval. V roce 1953 bylo zakoupeno 176 titulů a v následujícím roce byl
stav knihovny 1032 titulů. V dalším roce již 1055.
V letech 2003 až 2005 činil knižní fond dokonce 2 565 titulů. Nynější stav je
965 titulů.

Sbor dobrovolných hasičů (1892 – 2012): 120 let trvání
Podnětem ke zřizování a zakládání sborů bylo vydání říšských zákonů č. 134
a 135 z roku 1867, které dovolovaly právo spolčovací a shromažďovací.
Obecní zastupitelstvo Nových Sedlic se 28. září 1890 usneslo založit v obci
dobrovolný hasičský sbor. Jedním z předpokladů byly předem vypracované
„Stanovy“ schválené obecním úřadem. Stanovy byly sestaveny do 26 bodů
a předloženy v Opavě Zemskému prezidiu ve Slezsku.
Zemská vláda, konkrétně prezidium Stanovy sboru dobrovolných hasičů obce
Nové Sedlice dne 21. srpna 1892 schválilo. Zároveň vydalo „Rozhodnutí“
ustanovit dobrovolný hasičský sbor v obci. Oba dokumenty pak byly stvrzeny
podpisy žadatelů a zároveň i zakladatelů: František Kinnert, Valentin Dener,
Ludvík Bala a Josef Bala.
Ustavující valná hromada v obci v čele s Rudolfem Jarošem v roce 1892
založila oficiálně Sbor dobrovolných hasičů Nové Sedlice. Spoluzakladatelem
hasičstva v obci byl i Rudolf Jaroš, jinak správce školy. Stal se v roce 1892
prvním náčelníkem. Dle zápisů z 28. září 1890 tvořilo sbor hasičů 18 členů.
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci byla velmi bohatá. Nelze vše
pojmout do několika řádků dnešního Zpravodaje. Proto připravujeme u
příležitosti tohoto výročí vydání publikace „120 let sboru dobrovolných hasičů
v Nových Sedlicích“, která Vám co v největší míře poskytne informace o
činnosti našeho hasičského sboru.
Tomáš Sáňka, kronikář obce
10
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MIKULÁŠ 2011
V sobotu 3. 12. 2011 od 14,00 hod přicházely do sálu kulturního zařízení obce
děti z MŠ spolu se svými sourozenci a rodinami. Čekal je nelehký úkol
společně vytvořit v sále minigalerii čertíků, které děti přes týden ve školce
nakreslily a vyrobily. Doplnily je obrázky, které děti vybarvily při čekání na
příchod Mikuláše s anděly a čertem.
Dalším úkolem bylo společně s rodiči nazdobit vánoční strom pro Mikuláše.
Před příchodem Mikuláše děti předvedly, jaké si pro něj připravily písničky
a básničky.
Maminka Soňa Bělicová s paní Janou Kokořovou napekly a nabalily perníčky,
které jejich děti Lucka, David a Radim nabízely všem přítomným k prodeji.
Maminka Martina Stonišová zajistila pro přítomné občerstvení, uvařila skvělý
punč a připravila prostory sálu společně se synem Kubou a dalšími
pomocníky. Veškeré zisky se maminky rozhodly věnovat MŠ.
Kolem 15,00 hod po dlouhém putování ze Suchých Lazců dorazili všemi
očekávaní Mikuláš s čertem a anděly, kteří předali dětem balíčky s dobrotami.
Tatínek Jan Horák připravil na závěr dětem diskotéku.
Rodiče děkují za účast a pomoc při organizaci dobrovolným hasičům Tomáši
Onderkovi, Gábice Majlenderové, Radimu Bělicovi a strašlivému Davidu
Stonišovi :-)
Za pomoc děkují také paní učitelce Janě Popkové a Janě Novákové, paní
Markétě Halfarové a Silvii Pavelkové.
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ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V NOVÝCH SEDLICÍCH
Předvánoční období začalo v neděli 27. listopadu, kdy se zapálila na
adventním věnci první svíčka. Při té příležitosti přichystala obec Nové Sedlice
program, z něhož si mohl vybrat každý. Pokud jste si mysleli, že vánoční
ozdoby a zdobení jsou okoukané a nezajímavé, tak adventní setkání dokázalo
úplný opak. Vše započalo již v sobotu 26. listopadu Adventním zastavením
spojeným s výstavou, vánoční dílnou a prodejem adventních dekorací.
Aktivitu převzali skauti pod vedením Terezy Klemensové, dále pak výtvarnice
paní Štivarová a nakonec učitelky Jana Popková a Jana Nováková z mateřské
školy. Děti a rodiče se nejen pobavili, ale zároveň si mohli vyzkoušet malování
a zdobení dekorací. Paní Štivarová předvedla ukázku výroby kožených
dekorací a své malířské umění, Tereza pak dovednost v malování obličejů
a mladší skautky a skauti vyráběli vánočních dekorace. Sobotní setkání
vyvrcholilo rozsvícením vánočního stromu v prostoru školní zahrady. V neděli
v odpoledních hodinách program pokračoval.
Výstavu si prohlédlo mnoho návštěvníků, kteří mohli obdivovat zručnost při
malování, které vtisklo vánoční kouzlo do nitra nejen dětí, ale i všech
přítomných. Stejný obdiv vzbuzovaly také výrobky dětí z mateřské školy.
Návštěvníkům po zhlédnutí krásné výstavy připravili pořadatelé malé
občerstvení. Všichni účastníci tak strávili příjemné odpoledne, za což patří
pořadatelům velké poděkování.
Završením oslav adventu bylo Zpívání u vánočního stromu, které proběhlo 22.
prosince na zahradě MŠ.
Tomáš Sáňka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

www.hrabyne.charita.cz

7. ledna 2012 proběhla v Nových Sedlicích Tříkrálová sbírka, jejímž
organizátorem byla Charita Hrabyně.
Koledníky byli letos Marie Kubesová, Nikol Današová, Nela Današová, Nathan
Štivar, Sebastian Štivar, Tomáš Both, Jakub Both, Tomáš Hulva, Martin
Onderka, Filip Kaštovský, Marek Vilč, Martina Lindovská, Jan Lindovský, David
Kokoř, Adéla Seidlová a Jakub Seidl.
Děti byly doprovázeny Boženou Mejzlíkovou, Hanou Bothovou, Ladislavou
Lindovskou, Janou Vilčovou, Janou Kokořovou a Zbyňkem Štivarem.
Výtěžek letošní sbírky činil 17.665,- Kč.
12
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TRADICE VELIKONOC KLAKOTÁNÍ
Zaniklá tradice v Nových Sedlicích, kterou podchytily staré kroniky.

Na Zelený čtvrtek, kdy všechny kostelní zvony umlkají, se před 12 hodinou
odpolední chlapci shromáždili na horním konci vesnice u „PASTVISKA“. Tam
se seřadili do dvojstupu. Každý měl u sebe dřevěnou „klakotku“ (KLAPAČKU),
většinou vlastní výroby. Úderem 12 hodiny se dali na pochod přes celou
13
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vesnici a počítali: „Ráz - dva - třitřitři“
a klapali klakotkami v témže tempu do
kroku.
Chlapci měli v zásadě obnažené hlavy – byli
BEZ ČEPIC. Pochodovali ve vzorném
pořádku a nejstarší z nich, stárek, dohlížel,
aby byla dodržena kázeň a úcta k
Velikonocům. U „KAPLIČKY“, poněvadž
kostel ještě nebyl postaven, byla vždy
krátká zastávka. Nyní by zastavení mělo
také být u kostela na Opavské ulici. Na
konci vesnice, tzn. ve směru na Komárov,
byl rozchod.
Děvčata se tohoto obřadu zpravidla neúčastnila, ale mohla jako tiší diváci
chlapce po cestě pohostit bonbóny (sladkostmi) či sušeným ovocem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ SEDLICE

www.zskomarov.cz

MAŠKARNÍ KARNEVAL
To ráno děti přicházely každé s velkou taškou. Co v ní bylo? Překvapení!
Budeme mít karneval.
Po svačince začalo vybalování, převlékání, výskání. Najednou tu byly
princezny, čert, tygr, pirát, Karkulka, Spidermani, robot, motýlci, a dokonce i
housenka. Paní učitelky připravily dětem překvapení v podobě slavnostně
vyzdobené herny, připravené zábavy, tance a soutěží. Všichni se chytili za
ruce a mohlo se začít.
Každá maska se představila, ukázala, co umí, a sklidila zasloužený potlesk. V
rytmu hudby zábava pokračovala rejem masek, každý tancoval s každým. Pak
děti soutěžily – běhaly, skákaly, chodily, lezly a snažily se zdolat určenou
dráhu s míčkem. Vrcholem zábavy byla tombola. Každý napjatě čekal, zda
právě on vyhraje. a vyhráli všichni.
V šatně jsem uslyšela větu, která nám byla odměnou: „Škoda, že nemáme
karneval ve školce každý den.“ Tak zase za rok.
14
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POHÁDKOVÁ NOC
Jaké to je, když jsme v noci někde jinde než u maminky? To si to vyzkoušely
děti z naší Mateřské školy v Nových Sedlicích. Povídali jsme si o tom, jak se na
jaře prodlužuje den a zkracuje noc, co všechno večer děláme a jak to probíhá
u každého doma. Děti se moc těšily na pohádky, na spaní s kamarády, večerní
hry a na to, jak vlastně vypadá jejich školička v noci. Všichni si s sebou přinesli
nejoblíbenější pohádkovou knížku, o které se zaujetím všem vyprávěli.
Nejvíce děti lákala noční výprava s baterkami.
Čekalo je však ještě jedno překvapení, a to návštěva paní starostky a slečny
knihovnice, které jim přinesly pohádkovou knížku. Děti si sedly na polštářky
a poslouchaly pohádky. Poslouchaly moc pozorně a za odměnu dostaly
pozvání do knihovny.
Pak děti vyrazily na očekávanou noční cestu mateřskou školou. Ta je zavedla
dokonce až na půdu a tam k úžasu všech dětí byl dopis, který dětem nechal
skřítek Knihovníček i se sladkou odměnou.
Noc proběhla klidně a ráno si rodiče přicházeli pro spokojené děti, které noc v
MŠ zvládly na jedničku.
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KOBLÍŽKOVA ZÁBAVNÁ DOPOLEDNE

www.novaskola.net

Studio pro rodiče a děti Koblížek, pod záštitou OÚ Nové Sedlice, zve všechny
rodiče i prarodiče s malými dětmi na Koblížkova zábavná dopoledne v Nových
Sedlicích. Ta probíhají každý čtvrtek od 9 do 11 hodin v sále kulturního
zařízení obce.

16
www.novesedlice.cz

Program pro děti se skládá ze společného přivítání, učení říkanek a básniček
a ze cvičení rodičů společně s dětmi s oblíbenými pomůckami a sportovním
náčiním (cca 25 minut). V druhé části si rodiče mohou dát kávu nebo čaj
a popovídat si. Děti mají mezitím k dispozici koutek na hraní plný hraček.
Program je určen pro děti ve věku od 1 roku, můžete však přijít i s dětmi
mladšími, pro které jsou také připraveny různé aktivity.
Vstup je 50 Kč za 1 dítě (+ doprovod). Vezměte si s sebou přezůvky, pro děti
pak ještě tepláčky, svačinku a pití.

SK OKD NOVÉ SEDLICE
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé
Jako v předchozích dvou letech, také na sklonku loňského roku uspořádal náš
sportovní oddíl SK OKD Nové Sedlice již tradiční vánoční turnaj ve stolním
tenisu pro neregistrované hráče.
Toto sportovní zápolení se odehrálo ve dnech 27.-28. 12. 2011.

Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů a hráček, kteří soutěžili ve třech kategoriích žáci, ženy a muži.
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V prvním hracím dnu byl turnaj zahájen zápasy žáků, kde zvítězil Adam
Vitásek z Opavy, na druhém místě skončil Ondřej Sidunov z Opavy a konečně
třetí se umístil Tomáš Křenek z Hranic na Moravě.
V další kategorii hrály mezi sebou ženy.
Ve finálovém souboji zvítězila Martina Fojtíková, druhé místo vybojovala
Petra Šindelářová a třetí místo obsadila Kateřina Šindelářová.
Vrcholem prvního dne turnaje byly ve dvou kvalifikačních skupinách zápasy
mužů, kde muži každý s každým hráli o první čtyři postupová místa do dalších
vyřazovacích zápasů druhého dne.
Druhý den turnaje proběhly vyřazovací zápasy v kategorii muži (tzv.
„play off“) o postup do závěrečných finálových bojů.
V semifinálových zápasech z dvojic Světlík - Ignác a Volný – Vitásek vzešli
finalisté turnaje Ignác – Volný.
Ve finálovém zápase pak po vyrovnaném boji zvítězil pan Mirek Volný
z Nových Sedlic nad Jaroslavem Ignácem rovněž z Nových Sedlic.
Konečné pořadí na stupních vítězů v mužské kategorii:
1. Mirek Volný
2. Jaroslav Ignác
3. Adam Vitásek
Postup dvanáctiletého Adama Vitáska do mužské kategorie již není na našem
turnaji žádné překvapení.

18
www.novesedlice.cz

Nejen, že Adam zvítězil v kategorii žáků , ale také postoupil do vyřazovacích
bojů druhého dne v mužské kategorii, kde se probojoval do semifinále
a následně pak obsadil třetí místo v celkovém pořadí turnaje.
Zápasy ve všech kategoriích sledoval plný sál povzbuzujících diváků.
Závěrem Vás všechny zveme a těšíme se za rok na příštím turnaji.
Děkujeme starostce obce paní Zuzaně Rohovské, panu Pavlu Hančilovi za
zajištění občerstvení a za dary sponzorům: firmě OPTYS s.r.o., BUNCOL spol.
s r.o
Za pořadatele: Břetislav Světlík

Sportovní klub OKD Nové Sedlice uspořádal v neděli 4.12.2011 na fotbalovém
hřišti sportovní dopoledne pro ženy a děti a pak následnou Mikulášskou
nadílku spojenou s opékáním buřtů.
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ZO ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ NOVÉ SEDLICE

www.vcelarstvi.cz

Zpráva o činnosti ZO ČSV Nové Sedlice v roce 2011
Rok 2011 musíme hodnotit jako nadprůměrný v produkci medu, a to nejen
v naší organizaci, ale také v té celostátní.
Příčinou těchto dobrých výnosů bylo teplé předjaří, ve kterém se včelstva
rychle vyvíjela. V období, kdy všechno kvetlo, byla ve výborné kondici.
Některá včelstva byla tak silná, že docházelo k nadměrnému rojení.
V měsíci červenci byly organizací zakoupeny dvě inseminované matky pro
rozvoj včelstev v naší organizaci. Z těchto včelstev budou v roce 2012
odchovány nové mladé matky pro ostatní členy.
Tak jako každý rok musí včelaři naší organizace provádět léčení včelstev. V
tomto roce jsme poprvé provedli léčení aerosolem, a to novým přístrojem
zakoupeným v roce 2010.
Základní organizace nyní čítá jedenáct členů, z toho jsou tři členové z Nových
Sedlic (přítel Tománek Zdeněk, Vladimír Laryš, Zdeněk Onderka)
Co dodat nakonec – díky za tak úspěšný rok.
Zdeněk Onderka
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KDE JE TVÉ MÍSTO VE VELIKONOČNÍM PŘÍBĚHU?
Přátelé! Během mých předloňských prázdninových toulek mě na jednom
malém úchvatném venkovském hřbitůvku někde u Tater upoutal zvláštní
hrob. Místo klasického pomníku byl na něm obrovský kámen, do kterého byl
zasazen dřevěný kříž. Na kříži bylo latinsky vyryto: „Surrexit Christus, spes
mea“ - to jest: „Vstal z mrtvých Kristus, má naděje“. Do kamene bylo zase
vytesáno jedno jediné slovo: „Věřím“. Blíží se Velikonoce, jež vrcholí Slavností
Zmrtvýchvstání Páně. Otázkou však zůstává, zdali věříme, že Ježíš Kristus
opravdu vstal z mrtvých? Pokud Ano, tak proč je náš život často opakem této
víry? Proč tolika pokřtěným lidem schází v životě síla víry a naděje, kterou
dává skutečnost prázdného hrobu? Myslím si, že pro řadu lidí je Bůh opravdu
mrtvý. Ježíšovo Zmrtvýchvstání je pro mnohé nesmysl, absurdita, naivní
pohádka. Heinrich Heine, německý básník, už před dvěma staletími psal:
„Slyšíš zvonek? Na kolena. Hle, nesou poslední svátosti Bohu, který umírá“.
Je možné, že také někdo z nás podlehl této módě a prakticky už dávno pohřbil
Boha ve svém životě. Není Bůh jen pouhým pozlátkem k slavení nedělí
a svátků? Je to tak přece pohodlné - „Pane Bože, nech mne na pokoji. Věnuji
ti trošku svého času, až Tě budu potřebovat“. Pro takové lidi je Bůh vlastně
mrtvý. Občas přijdou do kostela, ale brzy zapomenou, že Ježíš žije. Jsou i
takoví, kteří, stejně jako Jidáš, prodávají Boha za pár stříbrných. Zříkají se ho,
aby získali jiné hodnoty. Jejich bohem jsou peníze, alkohol, práce a podobně.
Bůh je pro ně sice živý, ale nepotřebují ho k životu. Mohou ho kdykoli prodat,
vyměnit za něco jiného, odmítnout a zapomenout na něj. Jsou i tací, kteří,
stejně jako sv. Petr, Boha zapírají, když jim hrozí pronásledování. Potom toho
upřímně litují. Jsou lidé, jako sv. Maří Magdaléna, kteří se upřímně kají
a prožívají skutečné obrácení. Ale jsou naopak i takoví lidé jako apoštol Jan. Ti
jsou s Ježíšem vždy a všude. Dovedou s ním dojít až ke kříži.
A kde je tvoje místo v tomto velikonočním příběhu? Komu se nejvíc podobáš?
Jidáši, Petrovi, Magdaléně, Janovi? Žije Ježíš ve tvém životě? Vstal z mrtvých i
pro tebe? Anebo žiješ tak, jakoby se zmrtvýchvstání nikdy neodehrálo?
Možná u tebe Ježíš pořád ještě setrvává v hrobě? Kde je vlastně jeho místo ve
tvém životě? Tyto otázky by si měl položit každý z nás. Otázky, které s sebou
přinášejí velikonoční dny. Určitě budeme na ně hledat společně odpověď v
našem kostele během svátečních bohoslužeb. Pochopitelně, pro každého z
Vás je v tomto společenství místo. Tak nebo jinak si myslím, že Velikonoce
jsou chvíle nesmírné radosti ze života, ovšem z druhé strany také hlubokého
zamyšlení nad příčinou této radosti a zdrojem života a nad jejich budoucností.
a k tomu všemu nám má Ježíš Kristus opravdu co říct. Slyšel jsem takovou
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anekdotu o rabínovi, kterého navštívil velmi vzdělaný, ale pyšný člověk.
Položil rabínovi spoustu otázek, které doprovázel různými argumenty proti
víře a náboženství. Rabín všechno v naprostém klidu vyslechl a dokonce
přitakával hlavou, jakoby souhlasil se vším, co slyší. Nakonec vzal Bibli,
potěžkal ji v ruce, pohladil a tiše se zeptal: „A co když se jednou ukáže, že to
všechno je pravda?“
S pozdravem Váš duchovní správce P. Adam Małek

NOC OTEVŘENÝCH KOSTELŮ A STAVBA NOVÝCH VARHAN
Římskokatolická církev – Komárovská farnost se i letos přidává k Noci
otevřených kostelů, kterou pořádá Ekumenická rada církví a Česká biskupská
konference v rámci Evropského ekumenického setkávání. V naší Komárovské
farnosti, jelikož čítá tři, resp. čtyři kostely, bylo dohodnuto, že každý rok se
této akce zúčastní jeden kostel. Letos se tato akce pořádá ve filiálním kostele
Božského Srdce Páně v Nových Sedlicích. Celá akce se uskuteční dne 1. června
t.r. a kostel bude otevřen od 19.00 do 21.00 hodin. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout celý interiér kostela, sakristii, bude možné vystoupit i na kůr
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a nahlédnout do věže. Vystavena bude též kronika od založení až po
současnost.
Po celou uvedenou dobu budou asi ve dvacetiminutových intervalech
účinkovat členové dechové hudby z Ostravy – Polanky. Na akci jsou zváni
nejen všichni farníci, ale i ostatní občané, a to nejen z celé farnosti, ale též z
celého širokého okolí. Vzhledem k tomu, že se pro kostel Božského Srdce
Páně staví nové varhany, které zde nikdy nebyly, mohou návštěvníci při
příležitosti Noci otevřených kostelů zanechat v kostele v pokladně, zřízené
pro tento účel, finanční příspěvek. Pán Bůh zaplať.

VARHANY PRO KOSTEL V NOVÝCH SEDLICÍCH
Kostel Božského srdce Páně byl stavebně dokončen a vysvěcen v roce 1936. V
tu dobu, konkrétně od roku 1913, byl farářem v Komárově děkan P. Antonín
Suchánek. Obec Nové Sedlice měla pouze zcela nedostačující Kapli Nejsvětější
Trojice, a proto z iniciativy místních občanů a se souhlasem jmenovaného
pana děkana byla v roce 1935 ustanovena tzv. Jednota pro stavbu Kaple
Božského srdce Páně. Jejím předsedou byl zvolen pan Theodor Both, který
nesl osobně veškerou zodpovědnost za nakládání s vybíranými a získanými
financemi, ale i za celou samotnou stavbu, a který pak se svými
spolupracovníky stavbu našeho kostela zdárně dokončil. Z nedostatku
financí, ale následně pak především proto, že pan farář a děkan P. Antonín
Suchánek, dnes bychom mohli říci jakýsi garant stavby kostela, v roce 1939
zemřel, nedošlo v naší kapli ke konečnému vybavení interiéru, a to k instalaci
klasických varhan.
Na jaře minulého roku, v roce půlkulatého výročí – sedmdesát pět let –
stavby a vysvěcení kostela, se nejprve sešli někteří místní farníci a vyslechli
záměr postavit nové varhany. Všichni dohromady zhodnotili, že takovýto
nápad je dobrý a že nové varhany budou sloužit nejen jim samotným, ale
budou po další desetiletí odkazem i generacím příštím. Poté byl s touto
myšlenkou na stavbu nových varhan seznámen i pan farář P. Th.Lic. Adam
Małek. Po jeho souhlasném stanovisku se stavbou varhan do našeho Kostela
Božského Srdce Páně byl tak vysloven všeobecný a společný zájem. Vzniklo
tak i motto: „Ať se nám všem naše společné dílo podaří“.
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Práce a specifikace varhan
Výroba, dodávka, montáž, kompletní zprovoznění, intonace a ladění nových
varhan do Římskokatolického Kostela Božského srdce Páně v Nových
Sedlicích.
Název zhotovitele
Robert PONČA, konstrukce, výroba, renovace varhan
Adresa:
ul. Bruntálská 14,
Krnov-část Kostelec
794 01
Česká republika (CZ – EU)
IČ:683 26 971
DIČ: CZ8011094850
Oprávněný zástupce za zhotovitele, ve věcech technických a pro předání díla:
Robert Ponča, kvalifikovaný varhanář
Oprávněný v jednání ve věcech smluvních:
Robert Ponča, Viktor Ponča

Specifikace varhan:
Varhanní positiv se zavěšeným pedálem I/P –8 rejstříků, z toho dva rejstříky
píšťalami neosazené.
Manuál

C-f3

(tlak – 50 mmWs)

1.
2.
3.

Copula maior
Salicional
Flöte

8´
8´
4´

4.
5.
6.
7.
8.

Principal
Octave
Quint
Mixtur - 2x
Trompetenregal

4´
2´
1 1/3´
1'
8´

54 tónů (dřevěné kryté – smrk)
42 tónů C-H (Copula 8´), kov 75% SnPb
54 tónů C-H (dřevěné kryté – dub),
c0-g2 (dřevěné otevřené – dub),
kov 75% SnPb
54 tónů (kov 84% SnPb – Prospekt)
54 tónů (kov 75% SnPb)
54 tónů (kov 75% SnPb)
108 tónů (kov 75% SnPb) ) - neosazeno
54 jazyků (ozvučny 75% SnPb) – neosazeno

Pedál trvale zavěšený s rozsahem C – d1
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Cena za celé varhanářské dílo je smluvně stanovena na 750 000,- Kč. Není to
zrovna málo, ale tato cena odpovídá dané skutečnosti. Je totiž třeba si
uvědomit a přijmout, že se jedná o dílo stavitelské, architektonické, umělecké
a hudební. Navíc některý použitý materiál ke stavbě varhan zní přímo
exoticky, například výroba součástí z cedrového dřeva. Podstatným
a důležitým aspektem celé velmi náročné práce je doba pro zhotovení díla. I s
přípravou se pohybuje okolo jednoho a půl roku práce. Od uzavření smlouvy
až po předání hotového nástroje mohou tedy uplynout až dva roky.
Od května loňského roku jsou v kostele každou první neděli pořádány
pravidelné sbírky určené pro tento účel. Dále jsou přijímány dary od
jednotlivých občanů. Na stavbu varhan byl věnován celý výtěžek z vánočního
koncertu. V polovině října minulého roku bylo obesláno pět nejbližších
obecních úřadů s žádostí o příspěvek na varhany, kterou za komárovskou
farnost osobně orazítkoval a podepsal i pan farář.
Celkem tedy bylo za práce a materiál pro stavbu varhan už proplaceno
210 019,- Kč. Najdou-li se dobrodinci, kteří budou chtít přispět nějakou
finanční částkou individuálně a sami, mohou tak učinit do kasičky umístěné
přímo v kostele nebo mohou příspěvek předat některému ze členů pracovní
skupiny pro stavbu varhan, tedy Ing. Renátě Peterkové, panu
Josefu Halškovi, Ing. Antonínu Vaňkovi, MUDr. Tomáši Bothovi a panu
Miroslavu Kaštovskému ze Štítiny. Je možno použít i účet farnosti –
č.ú. 18 41 12 43 79/0800, se zprávou pro příjemce DAR NA VARHANY.
Veškeré peníze, tak jako doposud, budou společně zaevidovány a veškeré
nakládání s nimi bude v pravidelných intervalech v kostele zveřejňováno.
Všem dárcům, tedy minulým, přítomným i budoucím, děkujeme velkým „Pán
Bůh zaplať“ se slovy: „Ať se nám všem naše společné dílo podaří“.
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www.farnost-opava-komarov.jex.cz

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu
třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na
vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:





Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
Minulost a současnost češtiny
Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.

Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi
vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených
našimi odborníky.
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Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými
informacemi a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094
017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická
fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 OstravaMariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz

SKAUTI POŘÁDAJÍ TÁBOR

www.12dohoda.cz

Letní dětský tábor

2012
děti věku 6-9 let
Junák – svaz skautů a skautek ČR
12.DOHODA Štítina - Nové Sedlice – Podvihov

Vážení rodiče a děti,
skautský oddíl působící v našich vesnicích pořádá letní tábory již po řadu let.
Letos poprvé, za spolupráce SDH Nové Sedlice, připravujeme kromě hlavního
14 denního tábora i týdenní tábor pro děti věku 6 – 9 let.
Společně tak v kolektivu dětí, které se jistě znají ze základní školy, prožijeme 7
dní v krásném prostředí u Slezské Harty, a to za doprovodu her a soutěží,
které budou děti učit hasičským a skautským dovednostem.
Tábor je určen především dětem, které:








jsou mladšího věku, kolem 6 – 9 let
mají chuť prožít první dobrodružství letního tábora
chtějí více poznat kamarády na vesnici
baví je hrát různé zábavné hry
chtějí se naučit skautským a hasičským dovednostem
rádi se naučí novým praktickým zkušenostem a znalostem
chtějí mít mnoho krásných vzpomínek

Oddíl už po dlouhou dobu táboří u Slezské Harty a má bohaté zkušenosti s
průběhem tábora na tomto krásném místě. Na programu, řízení chodu tábora
a dohledu nad dětmi při pohybu na vodě a v její těsné blízkosti se podílí více
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než tucet dospělých. Budete-li si však přát, místo zde bude i pro maminku
nebo tatínka (dle kapacity tábora).

Termín tábora: 1. – 8. července 2012
Cena: 1360.-Kč
Věková skupina: 6 – 9 let
V případě zájmu prosím kontaktuje hlavního vedoucího, který Vám poskytne
přesné informace o naplnění tábora a podá více informací, případně na
některého dalšího vedoucího 12. oddílu DOHODA nebo SDH Nové Sedlice.
Skauti pořádají tábor i pro starší děti do 15 let, a to v termínu od 8.–22.
července 2012. Máte-li zájem přihlásit na něj své dítě, obraťte se na hlavního
vedoucího tábora Petra Dědice, který Vám poskytne více informací.

e-mail: 12.DOHODA@email.cz
kutil.1@seznam.cz
Tel.: 775080114
web: www.12dohoda.cz

SK NOVÉ SEDLICE

sknovesedlice.fotbalopavsko.cz

Fotbalová utkání III. třídy sk. B muži v Nových Sedlicích
7.4.2012 – 15.30 hodin
21.4.2012 – 16.00 hodin
5.5.2012 – 16.30 hodin
19.5.2012 – 17.00 hodin
2.6.2012 – 17.00 hodin
náhradní termín

Nové Sedlice vs Vávrovice
Nové Sedlice vs Brumovice
Nové Sedlice vs Chvalíkovice
Nové Sedlice vs Otice "B"
Nové Sedlice vs Deportivo Opava
Nové Sedlice vs Vítkov "B"
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.,
detašované pracoviště Opava
Představujeme Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje, o.s.
Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat
individuální pomoc osobám se zdravotním postižení při
zmírňování a překonávání potíží, které je v důsledku jejich
zdravotního stavu postihují.
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti příspěvku na
péči, příspěvku na mobilitu a na zvláštní pomůcku, dávek státní sociální
podpory, invalidních důchodů, slev a výhod pro osoby se zdravotním
postižením. Informujeme o výhodách souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo
ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáháme s výběrem sociální služby a s
orientací v sociální reformě platné od 1.1.2012. Nabízíme pomoc se
sepisováním žádostí, podáváním námitek nebo odvolání a jsme schopni
zapůjčit na nezbytnou dobu také kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez,
vanová sedačka nebo třeba chodítko. V poslední době je také velmi žádané
pracovní poradenstvím, v rámci kterého poskytujeme zejména pomoc s
napsáním životopisu, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně výuku
práce na počítači a zprostředkováním informací z oblasti pracovního práva.
Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, anonymita
a profesionalita. Naše služby jsou určeny nejen osobám se zdravotním
postižením, ale také jejich blízkým a seniorům.
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je osobní asistence.
Tato služba má v systému sociálních služeb své nezastupitelné místo. Osobní
asistence spočívá v pravidelné docházce osobního asistenta za klientem.
Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory. Osobní
asistent pomáhá uživateli zvládat běžné denní úkony a aktivity jako třeba
oblékání, hygiena, polohování, přesuny, dohled, doprovody k lékaři, na úřady,
příprava jídla nebo péče o domácnost. Od letošního roku služba nabízí řešení
také pro ty, kteří potřebují individuální bezbariérovou dopravu např. k lékaři,
do školy, za svými koníčky nebo kamkoliv jinam.
Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 21 v OpavěKylešovicích. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky na čísle 553 734
109 nebo elektronicky: czp.opava@czp-msk.cz. Další informace naleznete na
webových stránkách www.czp-msk.cz.
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O PROJEKTU – AREÁL SOUDRŽNOSTI V NOVÝCH SEDLICÍCH
Cíle projektu:




zvelebit veřejný prostor areálu hřiště
a okolí hospody
dát lidem možnost zapojit se do
veřejného a smysluplného projektu
zlepšit a upevnit vzájemné vztahy mezi lidmi v obci a mezi lidmi
a úřadem, navázání nových kontaktů a přátelství, práce na společné věci

Současný realizační tým: Matěj Kežlínek, Petr Holeš, Zdenek Malohlava,
Luděk Číž, Tomáš Onderka, Břetislav Světlík, Lukáš Onderka, Tomáš Prchala,
Tomáš Sáňka, Gabriela Majlenderová, Pavel Hančil, David Stoniš, Olga
Smolinková, Tereza Klemensová, Petr Dědic, Jaroslav Ignác, Kateřina
Prchalová, Jana Kokořová, Radim Bělica, Václav Lacheta, Jan Horák, Soňa
Bělicová, Drahuš Möbius, Eva Koníková, Radim Steuer, Zuzana Rohovská…
Organizátor projektu: Obec Nové Sedlice
Spolupráce na realizaci a přípravě
MŠ Nové Sedlice, Skauti, hasiči, fotbalisté, SK OKD, občané Nových Sedlic
Budoucí a současní sponzoři
Elektrofirma Pavelek, Autocentrum Stoniš, BCF Invest, Stanislav Današ, Matěj
Kežlínek – nekuřácká hospůdka u Matěje, Marie Šimečková – prodejna
potravin, www.holubnik.com, www.zoo-pet.eu
Garanti a partneři
Opavský a hlučínský deník, Kurt Gebauer (sochař a VŠ profesor), farář Adam
Kryštof Málek, Zbyněk Petruška (místostarosta obce Kyjovice), Aleš Koudela
(režisér ČT), Jiří Siostrzonek (profesor SU v Opavě)
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Dosavadní úspěchy







Získání grantu ve výši 310.000,- Kč z programu Nadace VIA „Místo, kde
žijeme“ s podporou generálního partnera Nadace České spořitelny
a hlavního partnera společnosti NET4GAS s.r.o., kterým patří velký dík za
to, že právě náš projekt vybrali z 57 přihlášených z celé ČR. Obec zdarma
získává také účast na třech seminářích různých témat – Plánovací setkání
s veřejností (účast Rohovská, Světlík), Fundraising (Rohovská, Dědic),
Stavba s veřejností (bude se konat 13.4.). Spoluúčast obce činí 110.000,Kč. Zdarma jsme získali také odbornou pomoc konzultanta pana Martina
Nawratha, který nás celým procesem provází a kterému tímto také
děkujeme za spolupráci a trpělivost.
Úspěšně, za vysoké účasti veřejnosti, proběhla z kraje tohoto roku dvě
plánovací setkání, na kterých byly specifikovány potřeby občanů
a občanských sdružení využívajících tento prostor.
Vytvoření základní architektonické koncepce řešení prostoru (Břetislav
Světlík).
Vytvoření loga projektu (Radim Steuer).

Další kroky:
 setkání realizačního týmu, finalizace projektu, naplánování
harmonogramu prací – termínu brigád, kterých se mohou zúčastnit
všichni občané obce a sympatizanti projektu, brigády s dobrovolníky
a slavnostní otevření realizovaného prostoru – listopad 2012
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Do projektu se může zapojit každý, bližší informace Vám mohou poskytnout
členové realizačního týmu nebo si je můžete sami dohledat na webových
stránkách obce, na Facebooku obce, ve výloze obchodu s potravinami či na
obecním úřadě.
Srdečně vítáni jsou také další sponzoři projektu, kterým poskytne bližší
informace starostka obce Zuzana Rohovská.
Děkujeme všem sponzorům, partnerům a garantům projektu.

BEZPLATNÁ ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE
ŠTIVAROVI – RANČ SETKÁNÍ
Od dubna opět ježdění pro děti na poníkovi Popelce.
Každé úterý od 17 hod. První jízdy 3. 4. 2012.
Dále nabízíme koňský hnůj pro vaše zahrádky.
Zahumenní 141, Nové Sedlice, tel: 733 161626
Budeme se těšit.

CENY INZERCE PRO FIRMY A PODNIKATELE
Formát A5:

500,- Kč v černobílé verzi (včetně okrajů)

½ stránky A5: 250,- Kč
¼ stránky A5:

125,- Kč

Obec není plátcem DPH. Řádková inzerce pro občany zdarma, stejně tak
oznámení, gratulace, kulturní akce apod. Zveřejněny budou pouze příspěvky,
jejichž nezávadnost schválí vydavatel.
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HRANÍ PRO DOSPĚLÉ – SUDOKU
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NĚCO MÁLO PRO DĚTI
Spoj všechna čísla od 1 po 29 a uvidíš, kdo se na obrázku ukrývá. Obrázek si
potom můžeš i vymalovat.
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Pomoz zajíčkovi najít cestu skrz bludiště ke koši s vajíčky.
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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:

starostka@novesedlice.cz

Skype:

zuzanarohan

SEKRETARIÁT
Olga Smolinková
TELEFON:

+420 553 677 550, +420 602 700 568

E-MAIL:

urad@novesedlice.cz

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 a dětské stránky: Tereza Klemensová
Tisk:
Jaroslav Ignác, Optys s.r.o
Zájemci o zasílání informací z obecního úřadu na email mohou zaslat
požadavek na email urad@novesedlice.cz.
Datum vydání: 6. 4. 2012
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