Vážení spoluobčané,
blíží se nám závěr roku 2020, který byl v mnohém jiný než roky minulé. Vzpomínám si, jak se
řada z nás loni o tomto čase těšila na příchod roku nového, a to z různých důvodů, většinou
však příjemných. Ani ve snu nikoho z nás nenapadlo, co budeme muset v tomto novém roce
prožít. Myslím, že ani těm, o kterých se říká, že mají bujnou fantazii.
Většinou v tomto zimním vydání našeho zpravodaje docházelo ze strany starosty
ke zhodnocení uplynulého roku, ale tentokrát zhodnocení roku nechávám na Vás. Každý z Vás
řešil různé životní a pracovní situace, každého z Vás se tento rok mohl dotknout jinak, ať
onemocněním nebo např. finanční ztrátou. Všichni jsme se nějakým způsobem snažili řešit
tíživou situaci po svém, jak nejlépe jsme mohli. Mnozí z Vás nemysleli jen na sebe. A těm bych
chtěl poděkovat, neboť těchto lidí si musíme vážit a hýčkat si je. Je jich málo a nikdy nevíme,
kdy je budeme potřebovat. O tom se snad v tomto roce většina z nás přesvědčila.
Za obec jsem rád, že jsme většinu toho, co jsme si letos naplánovali, zvládli. Před dokončením
jsou projekty na rozšíření Základní a mateřské školy a na chodníky v obci. Oba projekty jsou
náročné (nejen v souvislosti s epidemiologickou situací), neboť musíme řešit spoustu
problémů. Ať už jsou to problémy ze strany dotčených státních orgánů, problémy se základy
přístavby školy apod., nebo s některými občany (naštěstí jich není mnoho, většina nám byla
nápomocna) při realizaci projektu na chodníky, kdy ne všichni chápou složitost a potřebu této
akce (v současné době řešíme nesouhlas s umístěním stavby chodníku ve třech případech).
Aktuálně z obce:
Opatření na přelomu starého a nového roku pro 14 denní svozy komunálního odpadu
Vzhledem k tomu, že svozy komunálního odpadu v naší obci vycházejí na sudé týdny, je nutno
vyřešit vzhledem k tomu, jak vycházejí týdny na přelomu letošního roku, lednový svoz pro
předplatitele 14denních svozů náhradním způsobem. Tím budou pytle na SKO, které bude
svozová firma distribuovat dne 21. 12. 2020 na každou nádobu, určenou pro 14 denní svoz.
Dne 11. 1. 2021 budou vyvezeny pytle na SKO distribuované dne 21. 12. 2020 společně
s nádobami pro 14denní svoz.

Nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Sedlnice na svém prosincovém zasedání schválilo novou Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví nové poplatky takto:

1. Nádoba 120 l
Sazba/nádoba Poznámka
26 svozů
2 100,- Kč
(1x za 14 dní) = svoz T
12 svozů
1 150,- Kč
(1x měsíčně ) = svoz M
3 jednorázové svozy
600,- Kč
2. Nádoba 240 l
Sazba/nádoba Poznámka
26 svozů
4 200,- Kč
(1x za 14 dní) = svoz T
12 svozů
2 300,- Kč
(1x měsíčně ) = svoz M
3 jednorázové svozy
1 200,- Kč
Sazba za doplňkovou službu k výše uvedené tabulce formou jednorázového svozu činí 200,- Kč
za nádobu 120 l a 400,- Kč za nádobu 240 l.
Zvýšení sazeb vychází z důvodu navyšování cen svozů tohoto odpadu (ve kterém se odráží
nejen samotný svoz, ale i skládkování a nakládání s tímto odpadem), množství svezeného
komunálního odpadu, ale také z důvodu, že příjmy od občanů a od společnosti EKOKOM již
nepokrývají tyto vynaložené výdaje z rozpočtu obce. V průběhu roku bude muset obec
připravit nový způsob financování této oblasti k 1. 1. 2022 z důvodu schválení nového zákona
o odpadech.

Přístup některých lidí ke vzhledu obce 1
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Přístup některých lidí ke vzhledu obce 2

Závěrem bych chtěl všem popřát, i přes složitost dnešní doby, krásné prožití vánočního času,
v pohodě a klidu se svou rodinou a přáteli, těšme se společně na Ježíška, přejme si navzájem
v tom novém roce hodně štěstí, síly a zdraví, ať to všichni zvládneme s nadějí, že bude líp.
Děkuji také zaměstnancům obce, spolkům a také všem, kteří nám v tomto roce pomáhali s tou
naší krásnou obcí a nenechávali to jen na „obci“, za jejich přínos pro naši obec a jejich
spoluobčany.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
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Vážení spoluobčané, sousedé, Sedlničané!
I já bych rád napsal pár řádků do našeho čtvrtletníku.
Letošní rok se nehodnotí jednoduše, ale snad se mi podaří
alespoň touto cestou vlít vám do žil pozitivní energii a nadhled
do následujících dní. Zhodnotím rok 2020 na obecním úřadě.
Nebudu zde vypisovat, co jsme udělali, neudělali, co se podařilo
nebo uteklo. Zmíním spíš věci, které Vás trápily a s maximálním
úsilím jsme se je snažili vyřešit nebo alespoň odlehčit. Začnu tím
nejneoblíbenějším slovem roku 2020 a to je Covid-19. Jak byl tento fenomén složitý pro celý
svět, Českou republiku, Moravskoslezský kraj, tak stejně byl složitý i pro naši obec. Nechci zde
hodnotit, jak jsme se měli chovat nebo naložit s danými situacemi. Učili jsme se za pochodu
bojovat s něčím, co nevidíme. Za sebe musím poděkovat Vám všem, že jste vůči sobě
ohleduplní, dodržovali jste a dodržujete všechna nařízení. Naši obec samozřejmě tato
pandemie postihla taktéž. Jen díky Vám jsme ji vždy zvládli a zvládáme i nadále. Při nejvyšší
nakaženosti jsme měli v obci 52 nemocných. Jsem rád, že se jednalo ve většině o klidný průběh
bez následků. Velký dík patří Všem dobrovolníkům, kteří především v první vlně pomohli
velkou měrou při distribuci materiálů do domácností. Jejich práce si velice vážím a cením. Těší
mě, že máme mezi sebou občany, kteří jsou ochotni přiložit pomocnou ruku.
Dalším fenoménem letošního roku bylo nadměrné množství srážek, kde jsem poprvé byl
už na hranici své vyčerpanosti, psychické odolnosti a slušnosti. Na obci řešíme spoustu
stížností, na které jsme bohužel krátcí. Stále si stojím za svým, že pan starosta, já, stavební
referentka nebo dobrovolní hasiči nemůžeme za to, že prší. Opravdu jsem se setkal
s vyhrocenou situací, kdy mi občan vyčítal, že prší a já bych s tím měl něco udělat. Na druhou
stranu to beru jako zkušenost, která mě posunula zase o kousek dál. Pochopil jsem, že to
poslání, které na obci máme, je sice dočasné, ale lidé v dnešní uspěchané době docházejí
do zoufalých stavů. Neuvědomují si, že jsme taky obyčejní smrtelníci a potřebují si jen ulevit,
o problému mluvit nebo hledat řešení. Snažíme se situaci vždy řešit, jen to nejde hned. Dojít
ke kompromisu je vždy na prvním místě. Tyto výzvy mě osobně posouvají dál a mám z nich
dobrý pocit. Snažím se být přívětivý, věcný a maximálně vstřícný, aby další jednání byla lepší
a občané spokojenější. Vy, co chodíte na obecní úřad, jste možná pocítili jiný přístup než
v minulých letech. Spoustě lidem se nelíbí naše důslednost především na stavebním úseku.
Na všechna kolaudační řízení, stavební záležitosti či spory se snažíme pravidelně docházet
a řídit se především zákony. Cílíme na to, aby archív na obecním úřadě odpovídal skutečnému
stavu v obci. Za toto jsme vděčni naší stavební referentce. Moc bych si přál, aby jí ten elán
vydržel co nejdéle a občané jí práci neznechutili, ale naopak si vážili, že jim někdo poradí,
aby vše bylo legislativně v pořádku.
I v této době, kdy finišují projekty k našim velkým stavbám, bojujeme a snažíme se být
maximálně vstřícní. Bohužel se objevují negativní ohlasy. Je to projekt rozšíření základní školy
a chodníkové těleso přes celou obec. Tento projekt měl být dávno hotový, jenže se nám
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shromažďují nesouhlasná vyjádření. I když se jednání prodlužují, pevně doufám, že dojdeme
ke kompromisu a podání dotace stihneme.
Věřím, že rok 2021 bude v obci klidnější, vztahy se zlepší a napjatou atmosféru prosvítí
sluneční paprsky a pozitivní nálada. Musím poděkovat všem zaměstnancům obce
za vynaložené úsilí a jejich nasazení. Pracují na tom, aby obec byla čistá, udržovaná, bezpečná
a moderní. Slova díků bych rád rozšířil o Vás občany. Jedině Vaše podpora, Vaše pojetí, přístup
vede naši obec kupředu a dělá jí dobré jméno. Ať jsou Sedlnice obcí prosperující, přívětivá ke
svým obyvatelům. Ať se nám zde i nadále dobře žije.
Milí občané, rád bych Vám všem popřál, abyste v tuto dobu našli pro sebe, Vaše nejbližší
a nejdražší alespoň chvíli, kdy prožijete skutečnou pohodu, radost i štěstí. Vzdalte se všem
všedním starostem. Vychutnávejte tu překrásnou a neopakovatelnou atmosféru, která je
určitě tím nejlepším balzámem pro duši. Proto Vám nyní přeji, abyste celé svátky prožili co
nejlépe a Vánoce pro Vás byly rovněž posilou do příštích dnů. V této době mají lidé k sobě
blíže, chovají se k sobě ohleduplněji. Přál bych si a přeji to i Vám, aby nám všem tyto lidské
vlastnosti vydržely po celý příští rok 2021.
Stanislav Kotrc
Váš místostarosta

PF 2021
Radost a štěstí můžeme rozdávat po celý
rok. Poděkování, pozdrav, pomoc nebo jen
úsměv nás nic nestojí, ale druhé potěší.
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Jelikož stále spousta občanů nezaregistrovala změnu čísla účtu obce
a s tím související prosbu o úpravu trvalých platebních příkazů vůči obci znovu
apelujeme na občany, aby tak učinili. Nové číslo účtu pro platbu za kabelovou
televizi, internet, poplatek za psa a poplatek za odpady je:

020036-1772185329/0800

Obecní úřad v Sedlnicích bude do konce roku 2020 otevřen pouze ve dnech
21. 12. 2020

10.00-15.00

30. 12. 2020

10.00-15.00

Kulturní centrum Sněženka bude od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 uzavřeno.
Dovolená MUDr. Petra Frömlová
11. 12. 2020, 23. 12. 2020, 30. 12. 2020, 31. 12. 2020 - ordinace v
Bartošovicích i v Kuníně uzavřena.
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Změna otevíracích hodin na pobočce Česká pošta Sedlnice, od 1. 10. 2020
PO

14:00 – 18:00

ÚT

08:00 - 12:00

ST

14:00 - 18:00

ČT

08:00 - 12:00

PÁ

08:00 - 12:00

SO

Zavřeno

NE

Zavřeno

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2021 Vás mohou i v této nelehké době doma navštívit tři králové,
kterým můžete přispět do celostátní sbírky. Získané prostředky se využívají na podporu
stávajících
sociálních
projektů
u
nás
i
v zahraničí.
Další možností jak přispívat je na stránkách charity www.trikralovasbirka.cz do online
pokladničky a v místním kostele při bohoslužbách v období od 1. do 14. ledna 2021.
V uvedeném termínu bude možné přispět také do pokladničky umístněné u referentky
obecního úřadu v Sedlnicích.
Předem Vám děkujeme
za finanční příspěvky
a do nového roku
přejeme hodně štěstí
a zdraví!

Charita Kopřivnice
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Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si všichni
začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený
s rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu
roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít.
Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a často
vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených
v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen
obchodních domů, stojí před regály plnými různého zboží, mačkají se v davu dalších
nakupujících, odkládají kabelky do nákupních vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To je
však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, že byli
okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních
seniorů se pohybuje v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto
způsobem mohou komunikovat se svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného
zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů na internetu.
E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám
doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice se nepotkáme
tváří v tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení je,
pokud to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží předem.
Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé
recenze na daný obchod, ale přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti,
že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by nám
do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční
částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme všichni trochu více
naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba i osoba
prokazující se danou společností, která např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou
opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani
domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte,
aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde máte
uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik
peněz jste si naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
https://www.policie.cz/clanek/seniori-budte-opatrni-i-ve-vanocnim-obdobi.aspx
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

ŠKOLNÍ OČKO
V minulém, „podzimním“, čísle Sedlnického zpravodaje jsem psala o tom, jak jsme
zahajovali školní rok, kterak jsme pasovali děti na čtenáře… Měli jsme zcela jistě radost, že se
vše pomalu začalo vracet do starých kolejí.
Bohužel optimismus a radost neměly dlouhého trvání. Od pondělí 5. října začal na celém
území republiky platit nouzový stav. V pondělí 12. října z důvodu nařízené karantény pedagogů
došlo k uzavření naší školy, od středy 14. října došlo k zpřísnění opatření a byly uzavřeny
základní školy v celé republice.
Když se poté ukázalo, že zavření škol nebude jen otázka jednoho či dvou týdnů, došlo na
naší škole k postupné změně distanční výuky. Povinná výuka začala probíhat i on-line
prostřednictvím aplikace MS TEAMS. Tento způsob výuky s sebou ale přinášel i obtíže.
Nejčastějším problémem, se kterým se rodiče potýkali, byl nedostatek techniky. Mnohdy se
doma děti (a často i s rodiči) střídali na jednom počítači. I tomuto jsme se snažili přizpůsobit
rozvrh hodin.
S pomocí rodičů jsme tuto situaci zvládli.
Za pomoc i spolupráci jim patří dík…
Od 18. listopadu se do škol navrátili žáci 1.
a 2. třídy, od pondělí 30. listopadu pak každodenní
prezenční výuku zahájily zbývající ročníky 1. stupně
a žáci 9. třídy. Šesťáci, sedmáci a osmáci zahájili
tzv. rotační výuku (týden prezenční výuka, týden
distanční vzdělávání).
Celý provoz školy pak byl ještě komplikovaný
tím, že nebylo možné, aby se ve školní družině
potkávali žáci různých tříd (od 7. prosince došlo
k zmírnění – mohly se mísit alespoň dva ročníky),
ve školní jídelně se neměli potkávat žáci různých
ročníků…
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Nesmírnou radost nám přinesl Mikuláš. O to, že i letos přišel, se tradičně postarali žáci
9. třídy. Bylo třeba dodržet celou řadu protiepidemických opatření, ale všichni jsme byli rádi,
že alespoň na chvíli jsme se vrátili do „tradičního chodu“ školy.

Na závěr bych chtěla k přání prožití mnoha krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a štěstí a zdraví v novém roce 2021 připojit i poděkování za důvěru a spolupráci v letošním
náročném roce.
PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Každá mateřská škola má své tradice a rituály
Každá mateřská škola má své rituály a tradice, ale v dnešní měnící se době není jednoduché
uskutečnit vše, co jsme si v tento čas naplánovali.
V naší školce máme každý rok v tomto čase stejné aktivity, které se většinou přizpůsobí
aktuálnímu dění. Letos je vše trochu smutnější v tom, že se hromadně nesetkáváme
na různých akcích a besídkách. Proto se snažíme, abychom tento čas s dětmi prožili radostně a
co nejtradičněji. Děti chtějí být veselé v každé době a my jim to určitě rádi splníme.
V období adventu přibližujeme dětem tradice, tvoříme s nimi, pečeme vánoční cukroví. Během
celého tohoto období pozorujeme vánoční výzdobu v našem okolí a s dětmi zdobíme celou
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školku. I letos se pod vánočními stromečky ve třídách objeví dárky trošku dříve, aby si s nimi
děti stihly pohrát.
Nakonec si připomeneme, že Vánoce mají být svátky klidu a pohody. Pro letošní rok to platí
dvojnásob.
Při této příležitosti bych chtěla vyjádřit velké DÍKY všem zaměstnancům mateřské školy
za celoroční práci.
Za celou mateřskou školu – třídu Námořníků, Berušek a Motýlků Vám všem přejeme klidné
svátky vánoční a v novém roce pevné zdraví a příznivější čas pro společně strávené chvíle.

Eva Hryzláková
vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Tak, jak jsme se v létě radovali, že je to za námi a už bude jenom lépe, se nestalo a s podzimem
bohužel přišla druhá vlna nákazy Covid-19. A s tím souviselo opětovné omezení činnosti
spolku. Takže v posledním čtvrtletí se nám podařilo po rozvolnění uskutečnit pouze procházku
po Sedlnicích. Účast nebyla valná, ale bylo příjemné se opět vidět s přáteli a společně
poklábosit a nechat vyběhat psiska. Nezbývá, než doufat, že ten příští rok už bude veselejší.
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Chtěla bych za Pejskaře popřát všem krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších a do nového
roku hlavně zdraví a dobrou náladu. Za všechny chlupáče prosím buďte při oslavách Silvestra
ohleduplní a použijte pokud možno pyrotechniku bez zvukových efektů. Bude to od vás hned
první dobrý skutek v Novém roce.
Bohdana Krištofová, jednatelka spolku
~ 12 ~

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Poslední čtvrtletí tohoto roku jsme se nescházeli kvůli pandemii. Odpadla spousta
naplánovaných akcí. Životní jubilea tak v říjnu oslavila paní Jarmila Ermisová a v listopadu paní
Iva Bartoňová pouze v kruhu rodinném. Touto cestou oslavenkyním přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí do dalších let. Naše každoroční oslava „Mikuláše“ letos proběhla
netradičně v režii děvčat z výboru klubu, která obstarala dárky i pohoštění. Paní Vlachová
v blikajícím svetříku společně s paní Ermisovou a paní Vodičkovou L. pak tyto dobroty a dárky
rozvezly
členům
klubu
po
vesnici.
Za tento výborný nápad jim patří pochvala
a poděkování. Za celý klub přeji všem občanům
Sedlnic do roku 2021 především zdraví, spokojenost,
štěstí a také dobré sousedské vztahy.
Olejáková Marie, Klub důchodců Sedlnice

RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Děkuji našim členům za celoroční aktivní podíl na činnosti spolku,
zajišťování akcí a při údržbě areálu Bartoňky.
Všem občanům obce Sedlnice přeji klidné vánoční svátky, pevné
zdraví, mnoho štěstí a úspěchu v roce 2021.
Petr Kabuďa, předseda rybářského spolku Sedlnice

DIVADELNÍ SPOLEK SEDLO INFORMUJE
Letošní rok byl mimořádný. Kromě věcí běžných, jako narození dětí a zvířat, se
narodil i nový vir - corona. Umožnil nám poznat mnoho dosud nepoznaného. Co se týče
divadla, bylo zakázáno všechno dokonce i zpěv. Proto jsme vyhledali, co bychom mohli
nazkoušet nového, dokonce jsme se pustili i do vlastní tvorby. Novou hru O Krakonošovi jsme
začali již zkoušet. Budeme ovšem potřebovat nové rekvizity včetně kulis a ozvučení pokud
bychom příští rok nemohli hrát v uzavřených sálech. Peníze sháníme, jak se dá. Chceme
potěšit dospělé i děti a sami se radovat z dobře vykonané práce. Věříme, že příští rok bude
lepší. Zdravíme tímto naše nové i věrné diváky. No a ještě jedno přání. Přijímáme nové
zájemce o hraní, budeme rádi, pokud se ve Sněžence nebo na tel. č. 604 264 515 přihlásíte.
Na shledanou.
Ing. Michal Levý
divadelní spolek Sedlo
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SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Blíží se konec roku, je čas bilancovat.
Letošní sezóna byla pro nás střelce jako
když vystřelíš z brokovnice na 100
metrů... Prostě jako noty na buben. My
se ale nevzdáváme, sice tiše trochu
trpíme, ale nesedíme v koutě v deprési.
Díky financím, které nám poskytl
Moravskoslezský kraj, kterémuž i touto
formou zdvořile děkujeme (!!) no
a něco jsme zase našetřili, jsme opět
udělali kus práce na střelnici. Ještě se
sice pořád pracuje, ale doufáme, že to do konce roku stihneme. Pustili jsme se do podlahy,
kterou nám předchůdci zanechali, leč neodolala zubu času, takže je nově vybetonovaná a bude
opatřena
protiskluzným
povrchem. Současně jsme mysleli
i na bezbariérový přístup nejen
pro našeho kolegu, ale i pro jeho
další následovníky, kteří se perou
s ranami osudu a nevzdávají to.
Balistická bariéra a za ní lehká
protihluková stěna by měly ještě
víc
zvýšit
bezpečnost
a odhlučnění ve směru do obce
k Bartoňce. S tím taktéž souvisí i navýšení okolních valů, za které děkujeme obci! No a už
budeme mít i umyvadlo s teplou vodou, ať si po práci a střelbě můžeme opláchnout ruce.
Jedinou větší střeleckou akcí tak byly Svatováclavské střelby, jejichž průběh můžete shlédnout
ve
skvěle
propracovaných
videích
zveřejněných
na kanále youtube pana
Kulatého Odstrčila a TV studia
Sněženka - palce nahoru!
Myslím, že můžeme být
spokojeni, že jsme zase něco
udělali nejen pro sebe, ale i pro
obec a všem občanům přejeme
taky mnoho spokojenosti, štěstí,
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úspěchů, hezké svátky, vše nej do Nového roku a hlavně ZDRAVÍ !!!
Za ČSS z.s. SSK Sedlnice, Bohumil Bajnar

INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení senioři, dovoluji si za vámi přijít s možností vzdělávání v naší knihovně. Informace je
několik týdnů zveřejněna také ve vysílání naší KT. A protože odezva je zatím mizivá, dovoluji si
oznámení vřadit i do našeho čtvrtletníku. Rozhodně se, prosím, neobávejte práce na Internetu.
Se vším jsme ochotni vám pomoci. Domnívám se, že ani nastalá protiepidemická opatření by
neměla bránit v realizaci tohoto nápadu.
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INFORMACE K PROJEKTU BOOKSTART
Letošní rok nepřeje hromadným akcím, a tak se nám bohužel nepodařilo uskutečnit ani jedno
setkání v rámci krásného projektu Bookstart, zaměřeného na setkávání maminek s malými
dětmi v naší krásné knihovně. Věřte, že je mi to líto, obzvláště, když pro vás máme dárkové
sety, které připravují iniciátoři celého projektu. Bude-li to alespoň trochu možné, zkusíme
připravit setkání v souladu s protiepidemickými opatřeními v lednu. Mgr. Lenka Šimurdová

TJ SOKOL SEDLNICE ODDÍL KUŽELEK INFORMUJE
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Veškeré akce se řídí platnými epidemiologickými opatřeními.
ÚTERÝ 19. 1. od 17.00 HOD.

VITAMÍN D – KLÍČ K NAŠÍ IMUNITĚ?
Přednáška MUDr. Pavla Hanzelky.
Kde: Knihovna. Vstupné dobrovolné
STŘEDA 17. 2. od 17.30 HOD.

Prostředky lidového léčitelství v české domácnosti
Přednáška MUDr. Pavla Hanzelky.
Kde: Knihovna. Vstupné dobrovolné
Aktuality ke všem akcím sledujte na webových stránkách obce Sedlnice www.sedlnice.cz.

Tip na výlet v turistické oblasti Poodří
Fenomén GALERIJNÍ ULICE (Jistebník)
Již sedmým rokem si
mohou
návštěvníci
Jistebníku
prohlédnout unikátní
Galerijní ulici. Je to
jediná ulice, která je
v obci pojmenována
a
ne
náhodou
Galerijní. Po její téměř
300 metrové délce
jsou
k
vidění
velkoformátové
fotografie, které jsou
umístěné na plotech
a domech. V současné
době je to bezmála
100 fotografií, které
jsou rozděleny do dvou cyklů. Pod názvem "Takoví jsme byli" to jsou historické fotografie
nejen místních obyvatel, ale i známých osobností z oblasti kultury a sportu – třeba bývalých
olympioniků (V. Mách, bratři Svojanovští, V. Čáslavská, manželé Zátopkovi a další). Většina
z nich Galerijní ulici navštívila.
V horní části ulice to jsou pak fotografie, které zachycují současné dění a aktivity Galerijního
spolku, který se má čím pochlubit. Fotografie na ulici se průběžně obměňují.
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V letošním roce proběhlo již 6. mezinárodní malířské a sochařské sympozium výtvarníků,
tentokrát ve spolupráci s obcí Jistebník. Vytvořená sochařská díla jsou průběžně instalována
před OÚ a farní kostel sv. Petra a Pavla.
Výtvarná díla, která vznikla za účasti předních tvůrců, jako jsou prof., ak. mal. B. Jirků, ak.
sochařů Z. Tománka, B. Eliáše, J. Čutka, P. Nižňanského, ak. malířů M. Maliny, J. Tichého, Mgr.
art. J. Bachoríka a dalších, je možné vidět v Galerii u foťáka, která je součástí Galerijní ulice.
Sochy ze dřeva, které vznikly v průběhu sympozií, zdobí jak samotnou hladinu Galerijního
rybníku, tak i jeho břehy. Od Galerijní ulice je vzdálený necelý kilometr a rozhodně stojí zato
ho navštívit.
V Galerii u foťáka je možné pravidelně zhlédnout výstavu obrazů či plastik významných
českých a slovenských výtvarníků.
Můžeme říct, že jsme nejvíce navštěvovanou galerií (alespoň v Jistebníku :-)). Jsme galerií
s bezbariérovým přístupem, s možností prohlídky na kole, na koni, autem, v zimě na saních
a běžkách. Otevřeno nonstop. Bez zákazu kouření a fotografování. Jsme galerií otevřenou
pro všechny. Více z historie i o aktivitách najdete na www.galerijniulice.cz, FB Galerijní ulice
a v dokumentu ČT v cyklu Náš venkov "Slunce v Galerijní ulici".
Pro Destinační management turistické oblasti Poodří připravil Jan Lipina z Galerijní ulice

INZERCE
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Sedlničan–čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, 742 56 dne 21. 12. 2020. *
* IČO:298352, DIČ:CZ00298352, 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 18. 03. 2021.* Sedlničan je k dispozici také v elektronické podobě
na https://sedlnice.cz/cs/obec-sedlnice/informace/zpravodaj-obce *
* Obecní úřad Sedlnice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do Sedlničanu. *
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