Vážení spoluobčané,
tak, jak jsem začínal úvodník zpravodaje zjara letošního roku, tak pokračuji… Příchod letošního
léta jsme si jistě všichni představovali jinak. Vytrvalé deště, které zasáhly většinu území naší
republiky, neminuly ani naši obec. Naštěstí nebyly škody způsobené vodou jak z koryta naší
řeky Sedlnice, tak i z polí, tak vysoké, jako v jiných oblastech. Přesto jsme museli řešit několik
situací spojených s touto vodou, jak v rámci obce, tak i jednotky našich dobrovolných hasičů,
a to nejen v katastru naší obce.
Před několika týdny jsme v rámci obce prováděli čištění odvodňovacích těles a jejich
příslušenství. Bohužel vydatné deště ukázaly, že ne všichni vlastníci obdobných odvodňovacích
těles se starají o jejich bezproblémový chod. Navíc někteří vlastníci zemědělských pozemků
nemají tyto pozemky zaopatřené na zadržování vod z těchto pozemků. Pak vznikají krizové
situace pro ostatní vlastníky přilehlých nemovitostí. Obdobně to platí i pro některé stavebníky,
kteří mají mít při výstavbě zajištěno odvodnění staveniště tak, aby výstavbou nedošlo
k negativnímu ovlivnění nemovitostí v lokalitě.
K aktuální situaci v naší obci…
V současnosti probíhá kromě přípravy projektové dokumentace na chodníky v obci také
příprava projektové dokumentace na rozšíření Základní a mateřské školy, na jejichž realizaci
bychom chtěli získat peníze z příslušných dotačních programů.
Na zdejším hřbitově začíná výstavba 1. etapy kolumbária, kde by mělo vzniknout 27 míst
k ukládání pohřebních uren.
Koncem léta se chystá rekonstrukce prostor autobusové zastávky rozc. Bartošovice, a to jak
samotného objektu zastávky, tak i přilehlého prostoru kontejnerů pro tříděný odpad.
V průběhu léta (pokud to současná situace dovolí) bych se rád s Vámi setkal na našich
kulturních akcích, které obec pořádá, neboť nejen prací živ je člověk. Organizovat v dnešní
době obdobné kulturní akce není jen tak, proto i právě z důvodu ocenění práce organizátorů,
bych Vás chtěl požádat o vaši hojnou účast. Vyvrcholením snad bude letošní Den obce,
plánovaný v půlce měsíce září. Z důvodu současné situace v oblasti koronaviru doporučuji
sledovat naše webové stránky.

Závěrem – užijte si v plné míře letního období (snad se počasí umoudří), načerpejte síly do
dalšího období.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice

Ordinace MUDr. Petra Frömlová – DOVOLENÁ
13. 7. – 17. 7. 2020 – v tuto dobu bude v ordinaci přítomna pouze sestra, akutní stavy
ošetří MUDr. Vladimír Čunta v Kopřivnici.
Ordinační hodiny MUDr. Vladimíra Čunty:
Po, út, čt, pá
St

8.00 – 12.00 hod.
11.00 – 16.00 hod.

17. 8. – 28. 8. 2020 – ordinace uzavřena. Akutní stavy ošetří MUDr. Andrea Galiová
v Novém Jičíně. Pacienti budou ošetřeni pouze po předchozí domluvě na telefonním čísle
596 321 316 nebo na e-mailu galiova.nj@seznam.cz. Bez objednání pacient nebude ošetřen!
Objednání je možné v tyto hodiny:
Po, st, čt, pá
Út

8.00 – 12.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
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Evropský den proti vloupání
MS kraj – zabezpečení bytů, domů či chat…nejen před dovolenou
S blížícím se obdobím prázdnin a u příležitosti Evropského dne proti vloupání, který
letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští policisté připomenout důležitost
zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní
rady je žádoucí aplikovat během celého roku, byť období dovolených je z pohledu
uvedené kriminality „rizikovější“. Více k Evropskému dni proti vloupání zde: https://www.policie.cz/clanek/evropskyden-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upraveným předmětem otevřít neuzamčené vstupní dveře bytu
nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními
doklady, platebními kartami, finanční hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených
věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku policisté v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek případů vloupání
do bytů, rodinných domů a víkendových chat. V porovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné.
Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za poslední dobu nemění. Převládá finanční hotovost, šperky z drahých
kovů či menší spotřební elektronika (notebooky, mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté různorodou formou působí na širokou veřejnost při osvětě a předávání preventivních rad a
informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, dohled při
běžném výkonu služby či realizaci přednášek nebo mediální výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak
existuje několik možností preventivního charakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti uvedeného charakteru je projekt Policie České republiky a
Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě
i svým sousedům“ představený veřejnosti již v roce 2018, který byl v dalších letech
aktualizován. V rámci něj mohou občané využít mobilní aplikaci s názvem
„Zabezpečte

se“,

která

rovněž

prošla

„vylepšením“

(více

na:

https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:


Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.



Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích.



Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít mechanické prvky, případně zapnout
alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění objektu (například při práci na zahradě apod.).



Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.



Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete na pojištění.



Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si, a také
všímat si podezřelých osob či vozidel.

Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách www.stopvloupani.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

2. pololetí školního roku aneb Škola v době koronaviru
V únoru jsme začínali 2. pololetí. Kromě „běžných školních povinností“ před námi byl
maškarní ples s Hopsalínem, děti z prvního stupně měly v planetáriu strávit projektový den,
čekal je výlet do Ostravy s návštěvou Landek Parku, v květnu měli jet žáci 2. stupně do Vídně,
pomalu začínaly přípravy na stěžejní akci celého roku – tradiční školní Jarmark, …
Po čtyřech týdnech výuky v únoru byly jarní prázdniny. Do školních lavic se všichni vrátili
v pondělí 9. března. V úterý 10. března dopoledne přišlo oznámení o uzavření škol.
Pro všechny zúčastněné to bylo překvapení. Ačkoli děti přijaly zprávu o zrušení výuky kvůli
koronaviru s radostí a vidinou toho, že budou jarní prázdniny pokračovat, pohled dospělých
na celou věc byl odlišný. Byli jsme najednou vtaženi do situace, na kterou nikdo z nás nebyl
připravený – jak komunikovat se všemi dětmi i rodiči pouze na dálku a jak děti takto
i vzdělávat. Vždyť v rychlém sledu událostí toho dne jsme stihli ukázat jen žákům 8. a 9. třídy,
kterak funguje zadávání domácích úkolů přes Školu OnLine a jak můžou i oni úkoly odesílat
(a to jen díky tomu, že probíhalo odpolední vyučování).
Den po zavření škol byl vyhlášen nouzový stav, který měl původně trvat 30 dnů.
Od půlnoci 16. března vláda omezila volný pohyb osob. Od stejného data (16. března) byla
z rozhodnutí zřizovatele školy uzavřena i mateřská škola.
Vzhledem k tomu, že jsme museli začít komunikovat s rodiči i žáky jen dálkově, ocenili
jsme, že jsme od září 2019 začali využívat elektronickou žákovskou knížku, a proto měli všichni
žáci i rodiče zřízeny své dálkové přístupy. Společně jsme zjišťovali, co jsou děti i rodiče schopni
zvládnout, hledali míru, jak nezahlcovat zbytečnými informacemi i požadavky. Museli jsme
za pochodu měnit svůj styl výuky, protože učit po internetu je úplně jiné než stát před dětmi
u tabule. Byli jsme si vědomi, že hlavně u žáků prvního stupně obrovská tíha leží na rodičích,
ze kterých se přes noc stali „učitelé na dálku“.
Ze začátku nikdo nevěděl, jak dlouho budou školy zavřené. Až později se ukázalo, že to
nepotrvá, jak jsme očekávali, dva až tři týdny, ale mnohem déle. Když se v polovině dubna
začaly objevovat zprávy, že žáci druhého stupně se už do lavic v tomto školním roku nevrátí,
bylo jasné, že situace je hodně vážná.
Postupně docházelo k zmírňování protiepidemických opatření a možnosti návratu žáků
do škol. Chození do školy bylo dobrovolné a režim učení si volily děti i jejich rodiče.
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My jsme hledali způsob fungování o organizaci školy, abychom zároveň splnili
i požadované podmínky - nošení roušek, zajištění všudypřítomné dezinfekce, koordinaci
maximálně patnáctičlenných skupin žáků tak, aby se ve škole nepotkávaly … Ve školách totiž
i nyní platí mnohem přísnější hygienická pravidla než mimo ně.
11. května se do škol mohli vrátit žáci 9. tříd, ale pouze pro účely přípravy na přijímací
zkoušky. Do školy tak začalo tři dny v týdnu docházet 7 žáků z deváté třídy (byli to všichni, kteří
měli přijímací zkoušky dělat).
25. května se otevřely školy pro žáky prvního stupně formou tzv. školních skupin.
Podmínkou bylo nejvýše 15 žáků ve skupině. I když v provozu nebyla školní družina, „hlídání
dětí“ v případě potřeby probíhalo až do půl čtvrté. Je pravda, že ti, kteří tady byli tak dlouho, si
museli nabalit hodně velké svačiny. Vzhledem k tomu, že ve škole není přímo školní jídelna,
jsme nebyli schopni zajistit přísné hygienické podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví
právě pro školní stravování.
25. května byl obnovený i provoz mateřské školy. Byli jsme rádi, že se nám podařilo
umístit všechny děti do budovy „horní školky“. Nedocházelo tak ke křížení příchozích
do mateřské školy a na obecní úřad.
Od 8. června se pak mohli v omezeném provozu do škol vrátit i žáci druhého stupně. Ti
měli stanovený rozpis vzdělávacích aktivit opět tak, aby došlo k co nejmenšímu potkávání
všech zúčastněných v prostorách školy. Z 1. stupně se nám do školních lavic vrátilo 60 % dětí,
z 2. stupně 45 %. Učitelé pokračovali v učení na dálku a zároveň i prezenčně.
Ani zápis do první třídy a do mateřské školy neprobíhal tak, jak na něho byli všichni
zvyklí. Kvůli mimořádným opatřením byl pouze dálkově, vše bylo možné vyřídit jen
elektronicky. Celá doba byla hodně náročná pro všechny zúčastněné – rodiče, učitele i děti.
Děkuji rodičům za spolupráci se školou, za jejich čas, energii a pomoc, které věnovali dětem
při zvládání školy na dálku.
Děkuji kolegům za nasazení při hledání nových způsobů výuky.
Děkuji žákům za svědomitou práci a plnění úkolů, i když byla škola zavřená.
I přesto, že jsme ve škole strávili jen část školního roku, stihli jsme toho dost.

Dny NATO

Halloween
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My a brněnský drak

Propast Macocha

Pevnost poznání (Olomouc)

Olomouc

Slezská tvorba (Opava)

Slezské zemské muzeum (Opava)

Rej čertíků

Vánoční besídka
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Tvůrčí dílny pro rodiče a děti

Betlém

Beseda se spisovateli v knihovně

Jarmark v době koronaviru

Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli za pomoc a podporu nejen v této nelehké době.
Kolegům a správním zaměstnancům ze základní i mateřské školy děkuji za spolupráci,
rodičům a přátelům školy přeji příjemnou dovolenou a dětem hezké prázdniny.
PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V pondělí 25. 5. 2020 se mateřské škola po několika týdenní pauze opět otevřela. Podmínky
pro zahájení provozu byly v souladu s doporučením Ministerstva školství. Před samotným
otevřením školky, proběhl velký úklid a desinfekce všech prostor.
Tímto nastaly změny jak pro děti, tak i pro rodiče. Každý zákonný zástupce musel před
nástupem dítěte podepsat čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění.
Další závazná pravidla se týkala nošení roušek, dodržování bezpečné vzdálenosti před budovou
mateřské školy a velmi výraznou změnou pro všechny byl omezený vstup rodičům do budovy
školky. Přijímání dětí probíhá u hlavních dveří, kdy rodič předává dítě paní učitelce. Ta se poté
postará o to, aby se dítě v šatně převléklo a před vstupem do třídy si důkladně umylo ruce.
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Výukové programy jsou v současnosti zaměřeny na aktuální situaci. Povídáme si s dětmi
o událostech posledních týdnů, snažíme se zařazovat běžné aktivity a vysvětlit dětem změny
ve školce.
Pro nás všechny je důležité, aby se děti ve školce cítily dobře, a i v této nelehké situaci se
snažíme vše zvládnout s úsměvem.

Eva Hryzláková
vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

FOTBALOVÝ ODDÍL INFORMUJE
Letošní jaro bylo pro všechny v České republice, ale i jinde na světě
ve znamení omezení, rušení, podmínek a různých bezpečnostních
opatření. Ne jinak tomu bylo i v rámci fotbalu, a to i toho sedlnického.
Celkové pořadí soutěžního ročníku 2019/2020 III. třídy mužů skončilo
v pořadí z podzimní části, čili Sedlnice se umístily na 3. místě ze 14 týmů. Z důvodu nesehrání
jarní části, vedení OFS Nový Jičín rozhodlo, že nikdo nepostupuje a nikdo nesestupuje.
Tento volný čas byl využit k renovaci místního bufetu a tribuny na fotbalovém hřišti.
Tímto bych chtěl všem zúčastněným za jejich práci a ochotu poděkovat.
Z fotbalu se letos v rámci jara odehrál pouze letní turnaj mládeže, který stejně jako
v loňském roce pořádal Petr Dvořáček a Jaroslav Fleischmann za podpory mnoha subjektů,
mezi kterými nechyběl ani místní fotbalový oddíl. Každoroční a již tradiční turnaj ZlobrCup
2020 a jeho již 6. ročník se bohužel z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnil. Přejme si, aby
další soutěžní ročník proběhl v plném rozsahu, tak jako každý rok.
Michal Pavelka, předseda fotbalového oddílu
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Dobrý den čtenářům Sedlničanu!
V měsíci září letošního roku uplyne 5 let od ustanovení dětského rybářského kroužku v obci
Sedlnice. Vznik kroužku byl iniciován členy spolku, kterým nebylo lhostejné, že děti
v Sedlnicích nemají možnost zde působit, ačkoliv rybáři na Bartoňce působí několik desítek let.
Co tedy ustanovení dětem přineslo? Dostalo se jim možnosti získat základy rybářského umění,
získat vztah k rybám jako živým tvorům, trávit čas v přírodě a kolektivu dětí. Učí se
komunikovat a pomáhat si jeden druhému, pokud to potřebují. Ne každé dítě má v rodině
rybáře, se kterým může chodit k vodě. Od začátku jsme si byli vědomi toho, že u nás nebudou
moci složit zkoušky jako je tomu u organizací, které jsou pod Rybářským svazem a stát se tak
právoplatnými rybáři, dnes se stejnými právy jako dospělí rybáři. Takto jsme to také říkali a
říkáme rodičům s dětmi, kteří projeví zájem stát se našimi členy. Náš cíl je dát jim základy a
návyky rybářů, znalosti rybářského řádu, ryb, rostlin a všech potřebných znalostí ke složení
zkoušky. Za 5 let svůj první rybářský lístek u okolních organizací ČRS (Příboře, Bartošovicích)
složilo 7 našich dětí úspěšně zkoušky a mají právo lovit ve svazových vodách. Všichni docházejí
i nadále k nám a neodcházejí z kroužku. Náš spolek jim nabízí povolenku k lovu na Bartoňce
za sníženou cenu a lov s právem odnesení 2 ks ryb domů a konání lovu v rámci schůzek
kroužku. Dnes již jim dáváme možnost účastnit se akcí při lovu dospělých na Bartoňce. Každý
rok mají možnost si zasoutěžit mezi sebou, a to jak na vodě Bartoňky, tak i jinde, například
na rybníku Hrachovci u Valašského Meziříčí, a zvláště na soukromé vodě Skalička u Hranic
na Moravě, kde v letošním roce proběhl 5. ročník závodu o putovní pohár.
Za uplynulé období si děti svým přístupem a činností získaly hodně příznivců i z řad členů
spolku samotného a mnoha lidem dokázaly, že umí víc, než jenom sedět u počítačů. 5 let jasně
prokázalo, že rybářská omladina na Bartoňku mezi rybáře patří.
Současně si uvědomujeme, že bez podpory mnoha lidí by tuto činnost pro děti nešlo
dělat. Proto si dovoluji vzpomenout ty, kteří nám pomáhají a zasluhují si náš obdiv. Od začátku
jsme našli podporu u vedení obce Sedlnice, Gurmánu Sedlnice, SRKS Sedlnice. Značnou
podporu nám věnují děvčata ze Sněženky, Lenka Šimurdová a Maruška Lupíková - jejich
upomínkové předměty jsou vždy velice kvalitní. Podporu nacházíme i u některých členů RS
Sedlnice a je Vás stále více, což nás těší. V nemalé míře patří poděkování rodičům dětí za jejich
výbornou spolupráci s vedením kroužku. Na tom, kam se kroužek za 5 let ve své činnosti
dostal, má velký podíl i pan Jaroslav Žabenský, spoluvedoucí kroužku.
Jedná se o průřez činnosti kroužku za 5 let působení v Sedlnicích. Již dříve jsem uvedl,
že děti na Bartoňku patří a budeme se těšit na další spolupráci.
Zdeněk Hrivňák, za vedení rybářského kroužku
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PEJSKAŘI INFORMUJÍ
U Pejskařů se toho za druhé čtvrtletí, vzhledem k situaci s nákazou Covid 19, moc neudálo.
Nejdřív jsme zrušili z důvodu státem vyhlášené karantény výcvik a veškeré jiné aktivity, kromě
pravidelného sekání cvičáku. Nyní se od května spolu s rozvolňováním vracíme k pravidelnému
výcviku. Uskutečnili jsme také jednu procházku:
30. 5. 2020 Smažení-nesmažení vaječiny. Akci jsme se pokusili uskutečnit nadvakrát kvůli
nepříznivému počasí. Ale ani v sobotu 30. 5. nám počasí moc nepřálo. Na procházku jsme se
opět sešli v mizerném počtu tří psů a čtyř lidí. Ještě, že se k nám přidaly děti z hřiště. Prošli
jsme se nedalekým Pekliskem a - nestačili jsme obírat ze psů a dětí klíšťata. Chudák
kokršpanělka Kessy ta jich ometla nejvíce. Po návratu se rozpršelo, takže jsme následné
smažení vaječiny zrušili.
Nyní již jen doufáme, že se celá situace uklidní a náš spolek bude moci fungovat jako dřív. Rádi
bychom uskutečnili nějaké ty výlety a také brigády na údržbu klubovny a cvičáku, kdy snad již
bude i účast hojnější než na předchozích akcích.
A na závěr info ohledně výcviku,
ten probíhá:
- každou neděli od 9:00 hod. – nutno
se nahlásit výcvikáři – kontakt je
na našich stránkách
- od května také každou středu
od 17:30 hod.

NAŠE CVIČIŠTĚ A VÝCVIKÁŘI JSOU K DISPOZICI I NOVÝM ZÁJEMCŮM O VÝCVIK.
Více info: http://www.kynologiesedlnice.websnadno.cz/

Bohdana Krištofová – jednatel spolku

KUŽELKÁŘI INFORMUJÍ
Kuželkářská sezóna 2019-2020 se zřejmě zapíše do historie. Aniž bychom chtěli, přerušil nám
tento ročník koronavirus a s ním i nařízení vlády, které jsme byli nuceni akceptovat. Zbývaly
nám dohrát poslední 4 kola zápasů, ale bohužel Výkonný výbor Moravskoslezského
a Olomouckého kraje rozhodl o anulování soutěžního ročníku 2019-2020. Dne 22.3.2020 se
mělo konat finále Grand Prix ve Valašském Meziříčí, z důvodu koronaviru
a uzavření kuželen se konalo, jako jediné, až 7.6.2020. Naše sedlnické barvy zde obhajovaly
Kristýnka Samohrdová, Zuzka Stuchlíková a Adélka Krčová.
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Po náhozu Kristýnky 233, Zuzky 208 a Adélky 179 holky skončily ve finále Grand Prix
na šestém, jedenáctém a dvanáctém místě.
Sezóna kuželkářů je pro tento ročník ukončena a my máme čas na odpočinek a relax. Sice
trochu déle, než jsme chtěli. O to více se však budeme těšit na následující sezónu.
Všem kuželkářům, a nejen kuželkářům, přeji pevné zdraví, trpělivost ke zvládnutí této situace
při postupném vracení se do normálního života a mnoho optimistu a úsměvu na tváři.
Michaela Tobolová, oddíl kuželkářů

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Dobry den pani redaktorko, co u nas noveho? Ani se
neptejte, ogurkova sezona začla už v březnu, ten
hromsky gyzd co pry měřy enem 120 nanometru a
netrefi ho ani naš přeceda, a to je dobry střelec, zasahl
naopak nas, žadne zavody , žadne medaile, neni se čim
chlubit. Enom jedny zavody měli deprem nedavno
vojacy v zaloze, střylelo se jak u Verdunu, že by sy aji
jeden myslel, že tam měli kulomet. Tak byli nažhaveni...
ale oni moc dobře vi, že by zme nepřypustili žadne
nedodržovani provozniho řadu a už by sy u nas
nevystřelili ani ze zduchovky, tož svoje samopaly a
kulomety nechavaju doma. Su to zodpovědni chlopi,
všecka česť. Aby pravdu řek, ani sem nevěděl co Vam
ineho napišu. Nakonec mě napadl Petr Vorač, bo ja na ty
rozhovory rad zvu načelniky,dy mě znate a on je načelnik pistolniku z nedalekeho
Mošnovskeho letišťa. Tuž pravim Petře potřebuju članek, on pravi zajdi za tyma dvěma
děvuchama, ony ti cosyk řeknu a už zas kajsyk letěl…. Tuž sem šel za tymi kočkami, co se
menuju Pavla a Katka a pravim, jak slepička, co chodi kohoutkovi pro vodu: „Mile damy,
potřebuju članek.“ Pavla pravi: „A kadibudku už jste nám nechali postavit?“ Jinak žádný článek
nebude. Jasne, i gdyž mladči bracha teho darebaka koronavirusa korunavirus řadil i v naši
pokladně, tuž na tu kadibudku vam holky zbylo a už aji stoi. Obě to vzaly poctivě, a jaky je
výsledek, posuďte sami:
Aby se cestující, kteří odlétají z ostravského letiště, cítili bezpečně, potřebují k tomu také
perfektně vycvičený personál – ten zastupují krásné ženy a silní muži z Útvaru bezpečnosti
letiště. Ti své střelecké schopnosti pilují na střelnici Sportovně střeleckého klubu v Sedlnicích.
Služebně mladší kolegové dostávají nevyžádané rady od služebně starších kolegů, učí se
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manipulovat se zbraní tak, aby byli připraveni ke zkouškám na zbrojní průkaz. Všichni společně
se pak zdokonalují ve zvládání krizových situací, jako je třeba vniknutí lišky do areálu letiště.
Důležitou součástí práce bezpečnostních pracovníků je také zvládat vyhrocené okamžiky
manželských nedorozumění při bezpečnostní kontrole a podobných situací, kdy si cestující
nenechají i přes trpělivé vysvětlování bezpečáků odervat od rtů láhev s vodou. Pitný režim je
přece důležitý. Korona nás na nějakou dobu odloučila od piva i od cestování letadlem,
začátkem července se však opět můžeme z ostravského letitě rozletět třeba do Londýna, nebo
ke slané vodě nachytat trochu bronzu. Na letišti už zaměstnanci s úsměvem na rtu a s koltem
za pasem netrpělivě vyhlíží první cestující a těší se na jejich oblíbenou větu při průchodu
rámem: „Když si sundám pásek, spadnou mi gatě!“ Takže už se těšíme i na občany Sedlnic. Tak
neváhejte a létejte z Mošnova, protože Vám stačí jenom přetáhnout kufry přes hlavní cestu
a jste u nás! Těšíme se na Vás. P+K
S přáním hezkého léta i dovolené Vám všem za SSK Sedlnice- Bohumil Bajnar

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Začátkem roku jsme se pravidelně scházeli ve Sněžence a plánovali akce, které budeme během
roku pořádat. V únoru jsme si v místní kuželně zahráli kuželky, nálada byla výborná, i když
výsledky už nejsou takové jako před léty, no každému roky přibývají. V březnu se konala oslava
MDŽ, kde nesmělo chybět pohoštění. Ženy obdržely kytičku a kosmetiku. V období rozkvetlých
sněženek nás v obci navštívili důchodci ze Šenova u NJ. Udělali jsme si společnou procházku
do parku a po okolí Sedlnic a prohlédli si tu naši „bílou krásu“. Návštěvu jsme pak pozvali
na malé pohoštění do Sněženky. Všem se příjemně strávené odpoledne líbilo. Na jaře jsme
ještě stihli oslavit kulaté narozeniny paní Libušky Černochové. Ještě jednou přejeme hodně
zdravíčka a děkujeme za pohoštění. V březnu jsme již museli schůzky zrušit z důvodu
koronavirového omezení. V době rozvolňování jedna malá skupinka našeho klubu navštívila
oboru na Hukvaldech. Pěkně jsme se prošli, pohladili lišku Bystroušku. Byla to příjemná změna
po dlouhých dnech trávených jen v domácím prostředí.
3. června byla konečně po dlouhé době opět svolána schůzka klubu do Sněženky. Všechny
přítomné členy mile překvapil pan Vlastimil Vašák, který připravil občerstvení a společně
s námi dodatečně oslavil své dubnové půlkulaté narozeniny. I jemu ještě jednou děkujeme
a přejeme vše nejlepší. Hned další schůzka proběhla v zámeckém parku, kde jsme smažili
vaječinu. Sešlo se nás 22 důchodců a smažilo se ze 101 vajec!! Proto se muselo smažit
na dvakrát, ale pod kuchařskou taktovkou paní Libušky Brožové a jejího přítele se vše podařilo.
Vaječina byla výborná, děkujeme. Všichni už se těšíme na další akce, která bude pořádat obec,
KIC Sněženka nebo i jiné spolky. Náš klub se určitě zúčastní!!
Za KD Marie Olejáková
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEDLNICE INFORMUJE
Vážení občané,
v nedávném jarním období jsme byli svědky rozmnožování zvěře. Srny kladly srnčata, zajíci
jsou také pěkně odrostlí a snad i nějací bažantíci se také objeví. Proto chceme poděkovat
lidem, kteří byli v tuto dobu ohleduplní ke zbytku přírody, kterou ještě máme. Ze známých
důvodů je tento rok plný přesunů a změn. Také u nás nemohlo proběhnout tradiční myslivecké
odpoledne, proto zveme všechny občany na tuto akci v náhradním termínu 5. 9. 2020 v areálu
myslivecké chaty. Bude zde připravené bohaté občerstvení a jiná zábava. Náš spolek se také
zúčastní pochodu 29. srpna. Rovněž na slavnosti obce 12. 9. budeme přítomni.
Za myslivecký spolek Sedlnice všem přeji krásné léto.
Ladislav Hlavatý, předseda MS Sedlnice

Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice
Na pomezí katastru obce Sedlnice a Bartošovice bylo v sobotu 13. června završeno
šestitýdenní úsilí Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice, kdy se řada lidí podílela
na tom, aby se Sedlnice mohly pyšnit další zvláštností, a to značenou vyhlídkovou trasou
nad Sněženkovým královstvím. Její začátek je situován do výjezdu ze Sedlnic do Bartošovic,
nedaleko místa, kde kdysi stávala kaplička. Tu nyní připomíná alespoň informativní tabule.
Z tohoto místa jako jediného na celé trase je možné vidět Beskydy. Inspirací ke vzniku této
trasy byli samotní návštěvníci, ať už kolaři nebo pěší turisté, kteří se na různých místech
zastavovali a hledali na horizontu nejrůznější místa ve snaze určit, co se kde nachází. Otec
myšlenky, Josef Odstrčil, přítomné seznámil s prvním impulsem vedoucím ke vzniku vyhlídkové
trasy, s průběhem realizace a mnoha milými překvapeními.
Nescházelo ani stříhání pásky. Toho se nejprve ujali starosta obce Sedlnice Ing. Rostislav
Recman a bartošovický zemědělec Ing. Vladimír Klečka, který svými poli sousedí se Sedlnicemi.
Následoval je člen rybářského spolku Zdeněk Hrivňák.
Tabule jsou zhotoveny z tzv. dibondu – odolat by tedy měly větru, dešti. Kromě popisků
různých vrcholů nabízí také informace o celkové trase a jejích zastaveních a objevují se zde
také informace z historie. Trasa je dlouhá 4,5 km a je na ní nainstalována na 9 zastavení.
Slavnostního otevření se bohužel nezúčastnili všichni lidé, kteří se na budování trasy podíleli,
ale určitě si zaslouží vyjmenovat. Panoramata nafotila Lenka Malinová, místa na horizontech
určil a správnost garantuje Dalibor Kvita z Národního parku Podbeskydí, Pavel Sedláček místní
podnikatel a majitel pole, kde se nachází vyhlídka u kapličky, který umožnil, že zde tabule
může být umístěna a rovněž vypomohl s úpravou míst. Dále se podíleli manželé Ličkovi
podobnou měrou jako pan Sedláček a v neposlední řadě sedlnický spolek rybářů jmenovitě
Zdeněk Hrivňák a Jaroslav Žabenský – ti připravili kůly, na nichž jsou tabule připevněny a byli
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nápomocni po celou dobu realizace projektu. Projekt podpořila také obec Sedlnice. Přístupu
všech si Josef Odstrčil nesmírně váží.
Obzvláště přístupu Pavla Sedláčka a manželů Ivy a Miroslava Ličkových, kteří nejenže nabídli
svou techniku a lidskou sílu, ale také svolili, aby se na jejich pozemcích udělalo něco
pro širokou veřejnost. A jestliže hovoříme o Ličkových, pak je třeba zdůraznit, že vyhlídková
trasa vede kolem jejich pole, kde se nachází jeden z nemnoha křížků v Sedlnicích. Ten byl ukryt
za náletovím, za plotem. Nyní je situace diametrálně odlišná. Náletoví bylo vykáceno a křížek
jakoby povystoupil do popředí, prostranství je vysypáno štěrkem a natažen byl nový plot.
Začátek trasy iniciátoři projektu zvolili u tzv. kapličky, pokračuje směrem na dolní konec a dále
pak do aleje Ceny Miroslava Moravce, kde je i Jordánkova alej. Vybrané osobnosti
za zásluhy o zásadní zviditelnění či rozvoj obce si zde sází svou vrbičku.
A tak se toto místo, v sobotu 13. června, rozrostlo o další vrbičku, nesoucí jméno Zdeněk.
Zasadil ji Zdeněk Hrivňák, člen rybářského spolku Sedlnice, jelikož projektu věnoval mnoho
hodin svého volného času.
Obec řešila spoustu zásadnějších problémů, avšak nebránila se této aktivitě a dala sdružení
pro realizaci projektu „zelenou“. Také ve finanční stránce bylo sdružení obci velice
nápomocno, protože akci zajistilo ze svých zdrojů, vynaloženo bylo 18 tisíc korun. Do roka a do
dne, jak uvedl Odstrčil při zahájení odpoledne, by na trase mohla opět stát kaplička na
bartošovické, a to díky nápadu a nadšení Pavla Sedláčka– tak uvidíme, zda nadšení
zasvěcených nevyhasne.
Na slavnostní otevření se přišla podívat hrstka místních občanů, je pravda, že bylo velice horké
již letní počasí, avšak pozornost si toto úsilí určitě zasluhovalo.
Odstrčil Josef,
vedoucí KIC Sněženka Sedlnice

Domov NaNovo, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociální rehabilitace
Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka

Všichni mě znáte…
Já jsem ten, kterého potkáváte na fotbale, na různých akcích v obci, při mých procházkách
po vesnici. Jmenuji se Jenda, ale pro některé z Vás jsem jen „podivín“, „ten s červeným
nosem“, „čumil“ atp. Ano, jsem trochu jiný, ale takhle jsem se narodil, a tak to prostě je.
Po smrti mého bratra si buduju nový domov, který je pro mě v některých věcech odlišný, než
jsem dosud zažil. Svět „venku“ pro mě znamenal všechno to, co jsem od dětství pozoroval jen
za plotem našeho domu. Nenaučil jsem se, jak se správně chovat v obchodě nebo v jiné
společnosti více lidí, co je na veřejnosti normální, běžné a co už za nějakou hranici. To vše
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poznávám až teď, kdy jsem našel zázemí v chráněném bydlení v Sedlnicích. Učím se
samostatnosti v běžných věcech dospělého člověka, ale chci zažít také všechno to, co se děje
ve světě lidí „za tím plotem“. Proto bych Vás chtěl poprosit, abyste mi pomohli zorientovat se
v situacích, v kterých se při setkání s Vámi nemusím chovat právě podle Vašich představ
a upozornit mě, že něco dělám špatně. Pomůže mi to. Zase to bude pro mě jeden z kroků,
abych se přiblížil běžnému životu. Měl jsem potřebu napsat těchto pár řádku s pomocí
pracovníků a sdělit Vám tak své pocity a touhy, protože sám číst a psát neumím a mám
problémy i se slovním vyjadřováním.
Přeji Všem hezké prožití letních dnů, Jenda.

VZPOMÍNKA NA …
pana učitele, ředitele, kronikáře Františka Máchu. Miloval naši obec, měl rád lidi, hlavně děti.
Rozuměl jejich humoru, dovedl se vžít do jejich starostí, nebyl jako učitel malicherný, řešil věci
školy, pokud to bylo možné, vždy velkoryse. To není vůbec lehké! Být nad věcí je na učitelství
snad to nejtěžší. Sedlnice navštívil hned v roce 1945. Přišel tady z Rychaltic, aby tu spolu
s manželkou, velice oblíbenou Jiřinkou založil rodinu. Je samozřejmé, že se tu setkal s různými
lidmi. Jeho hlavním spolupracovníkem se stal jeho přítel, také učitel, pan Fratišek Hanzelka,
první poválečný starosta obce. Spolu to táhli v této radostné, ale moc těžké poválečné době.
Pan Hanzelka byl velice moudrý a přitom úžasně šikovný řemeslník, který byl snad u všeho,
co se v Sedlnicích stavělo. A bylo toho hodně. Pamětníci vědí. V kronice, kterou založil právě
Mácha, se dočteme, co všechno se muselo řešit. Do školy chodil z dolního konce obce pěšky.
Při chůzi měl dost času, aby pozoroval, co by se v obci dalo udělat a změnit. Stavěl na dobrých
lidech a hledal spolupracovníky. O ty neměl nouzi. Lidé ho milovali. Tak jsem ho poznala,
když jsem se s ním v roce 1953 při nástupu do naší školy setkala. Snažila jsem se aspoň něco
z jeho elánu pochytit. Byl z těch,
kteří dovedli i varovat a poradit.
Moc Vám, pane učiteli Mácho,
za své spolupracovníky a za sebe
děkuji. Pan Mácha by se dne 21.
května 2020 dožil sta let. Když už
byl těžce nemocný – právě pan
Hanzelka tvrdil: „Un si do smrti
nědá pokuj.“ Ludmila Karbanová
Nahoře: Heda Stodůlková, L. Karbanová, erich Míček,
Lilina Tomanová, Fr. Mácha, Eva a Marie Hanzelkovy
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Dole: Míša Miarková, p. Slezáková, Z. Kovářová,
Dagmar Svěráková, Věra Tkáčová, D. Olejáková a
důchodkyně
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PRÁZDNINOVÁ KULTURA V OBCI
STŘEDA 1. 7. od 17.00 HOD.

RETRO VÝSTAVA PŘEDMĚTŮ na téma Volný čas a dovolená
Kde: sál KIC Sněženka. Akci předchází koncert Duo Jamaha v zámeckém parku u příležitosti
přeloženého Regionálního setkání klubů seniorů od 15.30 hod.
STŘEDA 1. 7. od 19.00 HOD.

ZÁŽITKOVÉ PROMÍTÁNÍ 16 mm filmů
Kde: sál KIC Sněženka. Info viz vložený plakát. O programu rozhodnou samotní návštěvníci.
SOBOTA 18. 7. od 16.00 HOD.

ODPOČÍVADLO NA ROUTE 66
Na akustickém koncertu vystoupí – Jára Blažek Trio (country, rock, Petra Börnerová Trio
(rodinné blues), Old Dogs (southern rock).
Kde: v domečku u Josefova dubu.
ÚTERÝ 4. 8. 2020 od 17.00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NA TÉMA VOLNÝ ČAS A DOVOLENÁ
Kde: Sál KIC Sněženka. Info viz vložený plakát.
SOBOTA 29. 8. 2020 od ranních hodin

ZAŽÍT SEDLNICE JINAK
Tradiční pochod naší obcí, kterou můžeme poznat jinak - zábavnou formou.
Ukončení bude v zámeckém parku.
Kde: obec Sedlnice.
Po celou dobu prázdnin bude v KIC Sněženka (infocentrum) probíhat

KVĚTINOVÁ SMĚNÁRNA
Ve středu 15. července bude pro děti a hravé dospělé připraven doprovodný program. Vyrábět
se budou květiny z papíru.
Kde: Informační centrum Sněženka. Info viz vložený plakát.

17. 7. PŘIPRAVUJEME NA MÍSTNÍM HŘIŠTI LETNÍ KINO.
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
SOBOTA 12. 9. 2020

DEN OBCE VE STYLU BŮČEKFESTU
Spousta dobrého jídla a muziky v areálu tréninkového hřiště TJ Sokol Sedlnice.
Aktuality ke všem akcím sledujte na webových stránkách obce Sedlnice.
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Sedlničan – čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, dne 23. 6. 2020. *
* IČO 298352, tel. 556 712 638, e-mail: tvstudio@snezenka.cz, www.sedlnice.cz*
*Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně Obecní úřad Sedlnice
v nákladu 550 výtisků. * N e p r o d e j n é. * Evid. č. přidělené Ministerstvem kultury ČR:
MK ČR E 23278 * Uzávěrka příštího čísla cca 20. 9. 2020.*
*Obecní úřad Sedlnice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do Sedlničanu.*
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