Vážení spoluobčané,
před rokem se celá naše společnost začala potýkat s důsledky epidemiologické situace spojené
s Covidem 19. V té době jsme si ani nedokázali představit další vývoj této situace. Většina z nás
se domnívala, že přetrpíme krátké období a navrátíme se do doby předkovidové. Bohužel i teď
je zřejmé, že ještě nějakou dobu potrvá omezení našeho „předkovidého“ života a důsledky
dnešní situace budou závažnější, než se předpokládalo. Ale musíme se nad tuto skutečnost
povznést. Pokusme se příjemně užít velikonočních svátků se svými blízkými a známými, v rámci
možností daných platnými vládními nařízeními spojených s Covidem 19.
Pozn.: V průběhu tohoto měsíce zveřejnil Novojičínský deník několik článků z naší obce. Snad
jste to zaznamenali. Myslím si, že můžeme být hrdí na to, co se o naší obci zveřejnilo.

Aktuálně z obce:
Restaurace Sněženka – Stravování žáků
Vzhledem k ukončení nájmu s provozovatelem Restaurace Sněženka (přes rok a půl trvající
řízení o ukončení nájmu), který zabezpečoval mimo jiné stravování pro žáky Základní školy
v Sedlnicích, musí obec řešit havarijní stav pronajatých prostor. V současné době jsou
prováděny závěrečné práce se školní jídelnou a výdejním místem pro obědy určené pro žáky
a učitele zdejší základní školy. Jídla budou příborským dodavatelem dodána již hotová,
uvařená a připravená k výdeji. V další fázi se počítá s vařením jídel v prostorách kuchyně
i pro veřejnost, ale formou výdejního okénka (např. do přinesených jídlonosičů apod.).
Současné vedení obce nepředpokládá pronájem těchto prostor jiné osobě k provozování
hostinské či obdobné činnosti, neboť chce tyto prostory dát do užívání potřebám školního
stravování, popř. stravování jiným osobám (např. starším spoluobčanům, při pořádání
svatebních hostin v KIC Sněženka apod.).
Úpravy na hřbitově
V současné době obec provádí úpravy na hřbitově. Práce spočívají ve zlepšení přístupu ze
zpevněné plochy parkoviště na hřbitov a v úpravě zeleně.

Před úřadem
V souvislosti s neutěšeným stavem zpevněné plochy před obecním úřadem je tato plocha
rekonstruována, což jistě ocení i rodiče dětí z „obecní“ školky.
Dotace
V závěrečné fázi je řízení na přijetí dotace z Ministerstva vnitra na rekonstrukci naší požární
zbrojnice, jejíž realizace by mohla proběhnout ještě v letošním roce. O tuto dotaci žádala
obec několikrát. Po schválení projektové dokumentace příslušnými orgány bude provedeno
výběrové řízení na její realizaci.
Problematika odtokových poměrů vody
Vedení obce také mimo jiné provádí práce s úpravou odtokových poměrů vody,
a to především po loňských deštích, kdy došlo k zaplavování pozemků. Bohužel jsou někdy
tyto práce ztíženy vlastnickými vztahy, popř. nefunkčními přestavbami odvodňovacích těles
jednotlivých vlastníků. Projekt pozemkových úprav v souvislosti se zachytáváním vody
v krajině, jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí a který by mělo problém
s vodou z „polí“ vyřešit, je nadále příslušnými orgány odsouván. Proto se vedení obce snaží
alespoň touto formou zamezit stavům po loňských deštích, a to i ve spolupráci s dalšími
osobami, obhospodařující pozemkovými úpravami dotčené pozemky, bez ohledu
na realizaci těchto pozemkových úprav příslušným ministerstvem.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
Zpráva o provozu Internetové sítě a kabelové televize OIIS TKR Sedlnice
Vážení uživatelé televizního kabelového rozvodu OIIS TKR Sedlnice, opět dozrál čas k malému
bilancování. Televizní kabelový rozvod OIIS TKR Sedlnice se letos dočká patnáctiletého výročí.
Během této doby systém prošel modernizacemi, které dnes, ale i v budoucnu, umožní plnit
nejnáročnější požadavky uživatelů.
Televizní kabelový rozvod v Sedlnicích vznikl v roce 2005 - 2006. Zpočátku přenášel 32
analogových televizních programů a Internet protokolem EURODOCSIS 1.1. Zájemcům
o připojení umožňoval přes kabelový modem přenos stovek kilobitů, nejvíce pak jeden
megabit. Postupem času rostly nároky na objem přenášených dat a tak byl celý systém v roce
2010 připojen k optickému kabelu a přenosové rychlosti navýšeny na jednotky megabitů.
Nároky dále narůstaly, a proto Obec zakoupila v roce 2016 novou distribuční technologii
přenášející k uživatelům desítky megabitů formátem EURODOCSIS 3.0.
Ještě počátkem loňského roku byl celý systém vyvážený a dostačující. Vzhledem ke změnám
charakteru užívání sítě Internet v OIIS TKR Sedlnice vyvolané pandemií bylo nutné koncem
loňského roku zásadním způsobem posílit hlavní distribuční ISP uzel. Nově instalované zařízení
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svou mnohonásobnou kapacitou je nyní schopné přenášet k uživatelům až stovky megabitů.
K dobru věci vešlo navíc v platnost dne 1. 1. 2021 od regulátora, kterým je Český
telekomunikační úřad, nové Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se ustanovují
velmi přísné podmínky k poskytování služeb sítě Internet. Jsou zde pojmenovány a popsány
jednotlivé specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě (rychlost maximální,
inzerovaná, běžně dostupná, minimální, velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka).
Systém OIIS TKR Sedlnice po posledním posilujícím kroku tuto směrnici splňuje na dlouho
a s dostatečnou rezervou.
K úplnému využití nové technologie ISP uzlu zbývá přeskládat některé televizní MUXy. Proto
dojde v pondělí 6. 4. 2021 k vypnutí posledních analogových programů a v úterý 27. 4. 2021
k přeskládání některých multiplexů. Poté si uživatelé digitálních televizních programů budou
muset přeladit své televizory. Naposledy se přelaďovalo v roce 2017. Od té doby se hodně
změnilo – mnoho TV DVB-C programů je dostupných ve vysoké kvalitě HDTV, některé
programy zanikly, a naopak některé se nově objevily.
V dostatečném časovém předstihu bude uživatelům digitálních televizních služeb
na webových stránkách obce zveřejněn dopis s aktuálním seznamem a jednoduchým
návodem k přeladění televizoru.
O kvalitách služeb OIIS TKR Sedlnice hovoří i častost výpadků. V roce 2020 došlo pouze
ke dvěma významnějším, a to dne 20. 3. 2020 výpadek DVB-C signálu způsobený poruchou na
přenosové trase v Praze a 12. 5. 2020 při pracích na dálnici došlo k překopnutí optického
kabelu - oprava byla provedena týž den.

Chytrá televize
Od 1. 7. 2021 bude možné objednat a používat
službu Chytrá TV jako placený doplněk ke
standardnímu TV příjmu. Po aktivaci této služby
bude moci uživatel u programů, které přijímá v
rámci kabelové TV, využívat funkce zpětného
přehrávání
programů,
ukládání
pořadů,
přehrávání TV programů na Smart televizi, mobilu, tabletu, PC. Služba funguje i pro
programové balíčky. Pro registraci doplňkové služby Chytré TV je nutné mít aktivní příslušnou
TV nabídku a internet OIIS TKR Sedlnice, doporučujeme minimálně tarif STANDARD. Sledování
není geograficky omezeno na síť OIIS TKR Sedlnice.
Registrovat službu lze pouze ze sítě OIIS TKR Sedlnice.
Aktuální ceny naleznete na webových stránkách www.4mroznov.cz
Ceny za příjem kabelové televize a Internetu se i po těchto úpravách nemění.
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Přehled tarifů – Kabelové televize a Internetu
TV nabídka
MINI

90,-

ROZŠÍŘENÁ

210,-

Programový balíček
FILM 1

280,-

FILM 2

120,-

SPORT

100,-

Přehled tarifů Internet (cena včetně jedné IP veřejné fixní adresy a neomezeného objemu přenesených dat)
Tarif

stávající rychlost rychlost od 1.6.2021 stávající cena cena od 1.6.2021

START

12/1 Mb/s

12/1 Mb/s

190,-

190,-

STANDARD

60/5 Mb/s

80/5 Mb/s

490,-

490,-

PROFI

120/10 Mb/s

150/15 Mb/s

600,-

600,-

U starých modemů EURODOCSIS 2.0 nelze navyšovat přenosovou rychlost nad 25Mbps a je
nezbytné tyto vyměnit za nové EURODOCSIS 3.0.
Pro objednání výměny modemů volejte OÚ Sedlnice, tel.: 556 745 591, e-mail
obec@sedlnice.cz.
Modemy instaluje firma 4 M Rožnov spol. s r.o., a to buďto za cenu 1.450,- Kč (včetně DPH)
anebo (pokud uživatel podepíše závazek na 18 měsíců) za 1,- Kč. Součástí instalace je také
kontrola přípojky.
V případě koupě modemu od jiného dodavatele je potřeba jeho vhodnost konzultovat
s technickou podporou firmy 4 M Rožnov. I v tomto případě ale bude nutná kontrola přípojky
za cenu 300,- Kč.
Pokud tedy chcete naplno využívat možností své přípojky, objednejte si prosím výměnu
modemu.
Doporučení: níže jsou popsány zásady pro správné měření rychlosti internetu:
- měřit zásadně po datovém kabelu UTP, připojeným od počítače/notebooku k routeru/
k modemu (nikdy ne přes vaši domácí Wi-Fi síť!),
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- měřit přes internetový portál www.speedtest.net nikoli přes DSL a jiné testery, které
nestíhají,
- v počítači používat prohlížeč, jenž nezatěžuje tolik přenos, ideálně Google CHROME,
- pokud je k modemu připojen router (nejlevnější TP-LINKY nebo TENDA jsou mnohdy
problematické), je potřeba odpojit všechna zařízení připojena přes UPT kabel a Wi-Fi síť,
- optimální je naklonovat MAC adresu routeru na PC síťové karty a měřit rychlost z PC
přímo na modemu,
- používat kvalitní datové UTP stíněné kabely s uzemněnými RJ45 konektory (pokud
někdo vede kabel podél 230 V, a není stíněný, dochází k rušení už na prvním metru),
- na PC/NTB mít aktuální SW Windows 10. Windows XP již nejsou podporovány, mají
bezpečnostní trhliny a Windows 7 již také nejsou optimální pro provoz na internetové
síti,
- mít k testování PC/NTB v dobrém stavu jak po HW stránce, tak také po SW
(aktualizovaný, bez virů, malwarů, bagů apod. i s těmi se u klientů setkáváme),
- po splnění těchto nezbytných kroků lze korektně změřit rychlost internetu.
Kde se vyskytne při poruše internetu nejvíce chyb?
V 90 % na routeru klienta (staré routery více jak 5 let, levné routery typu TP-link, TENDA a jiné
a routery se starým a nezabezpečeným firmwarem).
Výše popsanými změnami dojde k navýšení množství, výkonu a kvality přenášených služeb
v síti OIIS TKR Sedlnice. Věřím, že nutnost úprav pochopíte a i nadále pro Vás bude nabídka
služeb zajímavá.
Mgr. Aleš Skopal
předseda Komise pro kabelovou televizi a informační technologie
Ve středu 21. 4. 2021 proběhne první svoz biologicky rozložitelného
odpadu. Věnujte, prosím, pozornost tomu, co do kontejnerů vynášíte
a respektujte informace uvedené na nádobách!

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
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
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Škola v „době covidové“ aneb Pár slov o výtvarném tvoření
Všichni víme, jak koronavirus dokázal nenávratně změnit chod nejen školství. Byli jsme rádi,
že do školních lavic usedali od ledna alespoň žáci 1. a 2. tříd, ale i toto se od pondělí 1. března
2021 změnilo.
Tentokrát příspěvek ze školy bude ve formě komiksu, který vytvořili žáci 2. stupně na téma
Koronavirus a my… Úkoly z výtvarné výchovy jsou pro ně během distanční výuky dobrovolné.
Žáci dostávají různé „kreativní výzvy“ – vytvářeli fotopříběh, sochy ze sněhu, roušky,
komiksy…. Některé práce můžete zhlédnout na www stránkách školy. Tam najdete i Tipy na
tvoření s dětmi nejen pro děti ze školní družiny, které připravují vychovatelky. Pokud hledáte
nápady, jak děti doma zabavit, mohly by se vám tyto na jednoduché tvoření hodit.
On-line výuka kontakt s dětmi nenahradí … Věříme ale v lepší zítřky.
PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice

Zuzana Stuchlíková
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Sára Beránková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Distanční vzdělávání u nás v mateřské školce
Dle školního vzdělávacího programu se snažíme zprostředkovávat vzdělávací nabídku
předškolákům i nyní, v době uzavření mateřských škol. Aby rodiče získali představu o tom,
co je s dětmi dobré procvičovat a jaká jsou obecná kritéria školní zralosti v různých oblastech,
poskytujeme užitečné materiály, podle kterých mohou s dětmi strávit zábavný čas a zároveň
procvičovat jejich dovednosti.
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava
na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě oblastí školní
připravenosti konkrétního dítěte paní učitelky zadávané aktivity individualizují tak, aby u něj
cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Rodiče si
mohou po předchozí domluvě s učitelkami vyzvednout materiály jak na hlavní budově MŠ,
tak na odloučeném pracovišti.
A protože je pro otevření školky doba stále nepříznivá a nejasná, zapojili jsme všechny děti do
výzvy – Motýlí plot. Děti se mohou zapojit tím, že vyrobí motýlka dle vlastní fantazie
a možností. Poté jej doručí do školky a my výrobek vyvěsíme na plot před budovu mateřské
školy. Záměrem je udělat si radost společnou prací a my se těšíme na všechny motýlky, které
děti vyrobí 
Pro nejmenší děti chystáme videa s náměty na aktivity. Tímto bychom s nimi rády udržely
kontakt alespoň takto na dálku. Potěší nás jakákoliv zpětná vazba a hlavně to, že se děti
s rodiči zapojí.
Moc děkujeme dětem i rodičům, že kromě splněných úkolů nám posílají i fotky nebo videa, jak
se jim daří a co vyrábí. Moc všechny zdravíme a v dalších dnech se dozvíte, co pro vás
chystáme .
Eva Hryzláková
vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Vzhledem k přetrvávajícím vládním opatřením z důvodu šíření nákazy Covid 19 skoro veškerá
spolková činnost ustala. Nekonají se výstavy, závody, zkoušky a dokonce už ani organizovaný
výcvik neprobíhá….
Nezbývá nám, než vydržet, věnovat se našim chlupáčům, každý individuálně, trénovat
poslušnost, chodit na procházky a doufat, že brzy bude líp. V prvním čtvrtletí se nám,
Pejskařům, podařilo uskutečnit alespoň dvě procházky:
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Procházka kolem Bartošovického rybníka 7.2.2021
Sešli jsme se po druhé
hodině odpoledne. Bylo
mírně mrazivo, ale svítilo
sluníčko, které nás příjemně
prohřívalo. Tentokrát se nás
sešlo opravdu dost - hlavně
lidí, patrně už na každého
dolehlo
omezení
společenského
života.
Udělali jsme si okruh
po naučné stezce délky cca
6km.
Děti
řádily
na zamrzlých loužích a psiska
si užívala společného běhání.
Procházka ze Sedlnic, přes Prchalov a zpět 20. 2. 2021
Procházka
byla
náhradním řešením
za plánovaný klubový
závod, který se kvůli
sněhové
nadílce
a vládním opatřením
nemohl uskutečnit.
Počasí nám opět
přálo, byl to poslední
den, kdy jsme si
mohli užít sněhu
a sluníčka zároveň.
Účast
však
tentokráte
byla
mizerná, ale ti co se
zúčastnili,
určitě
nelitovali. Za Pejskaře přeji všem občanům hlavně pevné zdraví a ať tuto těžkou dobu
vydržíme a brzy se společně sejdeme na nějaké té spolkové akci
Bohdana Krištofová, jednatelka spolku
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DIVADELNÍ SPOLEK SEDLO INFORMUJE
Zdravím vás všechny vespolek za spolek. Během mé rozmluvy s několika občany jsem
vyrozuměl, že o našem spolku kolují nelichotivé představy. Zejména, že spolek dělá málo
pro obec. Ano, vystupoval s divadelním představením jen třikrát, a to se hrou Zase ti tupitelé
a pohádkou Líný Kuba, několikrát v listopadu u příležitosti Svatého Martina, v prosinci
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu to byly živé Betlémy. Představení k poctě Aťky
Janouškové v domečku u dubu a v zámecké zahradě, autorské představení k výročí básníka
Eichendorffa před zámkem, zúčastňovali jsme se brigád při zvelebování obce. Mimo to jsme
úspěšně reprezentovali naši obec ve městech a obcích v Novojičínském a Ostravském okrese.
Nemůžeme, jako profesionální divadlo, hrát jen na sedlnickém jevišti, kam by za námi jezdili
diváci, ale my musíme jezdit za nimi. Natočili jsme hraný dokument o životě romantického
básníka Eichendorffa, jakož i pořádali čtenice jak z vlastní tvorby, tak Hornoslezské pohádky
a podle ohlasů z celé republiky i Slovenska měly úspěch. V dnešní době chystáme další
natáčení a vysílání autorské pohádky pro dospělé.
Proto bych chtěl připomenout, že všude mimo naši obec vzorně a s úspěchem reprezentujeme
naši obec a máme skvělé ohlasy. Máme však velkou prosbu. Pokud máte chuť, přihlaste se
k nám. Potřebujeme nové ochotníky, ať můžeme rozšířit naši činnost.
Na závěr bych vám všem popřál, ať v klidu přečkáte tuto nešťastnou dobu a sejdeme se
v lepších časech. Věřím, že to nebude dlouho trvat.
Ing. Michal Levý
divadelní spolek Sedlo

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Dobry den pani redaktorko, co u nas noveho? Ani se neptejte, ogurkova sezona začla už loni
v březnu a ešče futr něskončila. Všecy lude nasmoleni, na horach snihu jak už dluho
něnapadlo, lyže namazane, flinty třycet razu vyčiščene, roba už něbyla u lazebnika pul roku
a vypada jak čarodejnica, ja sem tež zarostly jak bezdomovec, no a všecy seďa doma
a nadavaju jak špacy… Co narobime , ale už se to bliži ku koncu, tak nevěšame hlavy. No a jako
co Vam mam řecť ? To, že sem dědek bo se nam narodila vnučka to nikeho nězaima, cyzy mala
kňamčalena. Ale pyšny sem, to ja. Jak sem tak přemyšlal co by se dalo napsať, napad mě naš
přeceda, bo mi furt vola a otravuje s jakymasyk cypinama baj jako članky do klebetařa a
podobně. Tuž tu ho matě. Naš předseda, Jarda Knápek bude mět letos padesat, už starne,
pravda, ale není to na nim vidět. Krom teho, že už něma taku hřyvu jak ja, ale baby po něm
furt leťa bo vypada jak mladči bracha Brusa Vilisa. V robotě robi tež šeryfa jak u nas ve spolku,
tak musy vapadať drsně, bo jak se im ve fabryce unika plyn, pokazy topeni nebo praskně voda,
tak ti jeho podřyzeni musy mět respekt. Taka havaryja, navíc ve vojenckym, žadna prdel, voda
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běži do kanala, plyn fuka do luftu, to chce pevne nervy a pevnou ruku, jak přy střylaňu. Ale on
ma malo roboty v robotě.

Kotelny, čištičky vody, arealy tu aji tady, on furt cosi musy robit, aji doma. Zrovna něskaj mi
vykladal, jak byl běhať a že sy posylku zrobil ze synkem v garaži. To je co na mě, sport...či sem
zdravi našel na hnoju? Ja uznavam jedině střylani. Jak skočil 350 krat z letadla s padakem
konečně uznal za vhodne, že statystyka je neuprosna a vysmolil se nato a už se enem
intenzyvně věnuje střylaňu. A řek by, že uspěšně. Kolikrat cosi vyhral,nějdě spočitať a jeho
roba mu furt nadava, že musy oprašovať prach z poharu a pry mu raz z tyma jeho dyplomama
zatopi na chatě a třy dny nebude museť it do lesa na dřevo ež to spali. Mistr republiky. Kaj se
hrabem v tym našim kroužku ostrostřelcu. Ja mysym, že na olimpijadu už syce něpojedě ,
tak teho mistra ešče beztak parkrat zopakuje. Jak mu daťě do ruky motyku, tak Vam garantuju,
že s ňu střeli desytku. A aji jeho děvucha, synek a aji roba, s tu mimochodem skakali z teho
eroplanu společně a tam ju klofnul. Nebo ona jeho? Něvim, bo ona skočila enem 75 krat.
Maju to všecy v krvi, to je marne. Vite co mi pravi? Esy už sem pro malu kupil gver… ja sy
myslim, že ež on bude mět vnuka, tak ho poveze z gverem už v peřynce z porodnice. Typuju to
na miniuzi… Tež do obecnich akci se umi zapojiť, taky gulaš co zrobil sem ešče nejed, len
škoda, že pro same koštovanie na druhé nězbylo, inač by byl určitě první.
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No jak se to všecko přečte, on mě zabije... tuž se s Vami tymto poslednim člankem lučim, přeju
hlavně zdravi, robme sy ze všeckeho srandu, bo za chvilu je tu leto a zasek buďe dobře a ať se
do te doby z teho virusa něposmolime. A s laskou a uctou spominajme na ty, co neměli tolik
ščesti jak my, co zme ho přežili.

Za ČSS z.s. SSK Sedlnice, Bohumil Bajnar
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Knihovny napříč republikou jsou pro veřejnost uzavřeny. Dokumenty však můžeme půjčovat
a půjčujeme prostřednictvím výdajového okénka, jak nám povolují vládní nařízení.
Samozřejmě za dodržování hygienických pravidel.
Pokud mají naši čtenáři výpůjčky déle než měsíc, žádáme je o jejich vrácení. Automaticky již
dokumenty
neprodlužujeme,
a
tak
mohou
začít
nabíhat
upomínky.
Po dobu vládních nařízení upravující nouzový stav je výdej knih umožněn v pondělí a ve středu
vždy od 13.00-16.00 hod. O výpůjčky můžete žádat emailem knihovna@snezenka.cz nebo
telefonicky 556 712 637, 556 712 638. K výběru knih doporučujeme využít online katalog
dostupný na www.snezenka.cz/knihovna. Výběr knih můžete nechat také na pracovnících
knihovny.
Lenka Šimurdová

Tip na výlet v turistické oblasti Poodří
Sníh mizí, sněženky rozkvétají…
Chcete spatřit zázrak, nad jehož
nádherou se vám bude tajit dech?
Přívlastek „neopakovatelný“ tady
použít nelze, protože přichází
s každým jarem. Kam? Do CHKO
(Chráněné krajinné oblasti) Poodří.
Jak
už
vyplývá
z názvu,
životodárnou tepnu této oblasti
představuje řeka
Odra,
jejíž
přirozeně meandrující tok je
významným ekologickým prvkem Moravskoslezského kraje. (Poodří je jedno z mála míst
v České republice, zachovávající si takřka přirozený vodní režim. Proto zde byla roku 1991
vyhlášena CHKO Poodří, která se rozkládá na celkové ploše 82 km².) Po bílé sněhové nadílce
objevíte v lužních lesích a nivách řeky od března do dubna fascinující koberce sněženek,
a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle silně aromatický česnek medvědí.
Naším tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky, kde se můžete vydat
po Questing trase v obci Sedlnice. Pokyny si můžete stáhnout na webech obce Sedlnice,
či získat v Bartošovicích a Sedlnicích na informačním centru, a uprostřed lesů a luk plných
bělostných kvítků si pak užít spoustu legrace při plnění rozmanitých úkolů. A támhle se pasou
ovce, nedaleko je bývalý mlýn, šumí tu splav a zámek je na dosah… Tomu se říká pohlazení
po duši!
Destinační management Turistické oblasti Poodříwww.poodri.com FB Poodří – Moravské Kravařsko
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Tip na výlet v době covidové, v čase velikonočním
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a zároveň obdobím vítání jara. Kvůli
covidu-19 jsou tradice spojené s těmito dny narušeny, ale i tak můžeme Velikonoce prožít co
nejlépe, někdo v rozjímání, jiný v okouzlení jarní přírodou, přičemž jedna varianta nevylučuje
druhou...
Takovým místem je například křížová
cesta vedoucí podél silnice z Bílovce do
Bílova přes známé výletiště Hublesku. Je
součástí vycházkové trasy po červené i
zelené turistické značce a nabízí
neopakovatelný pohled na Bílovec i na
daleké Beskydy. A také zklidnění u
každého z patnácti zastavení, v nichž se
snoubí nádherná příroda s industriálními
materiály, které neodmyslitelně patří k tomuto regionu. Siluety z povětrnostně odolné
patinující oceli vytvářejí společně s betonovými podstavci přirozený kontrast ke zdejší přírodě
a navíc nabízejí úchvatné průhledy do okolí. Stávají se tak rámy výtvarných děl, jejichž tvůrci
jsou jednotlivá roční období. K tomuto duchovnímu místu a zároveň galerii v přírodě se
můžete vydat pěšky i kole. A nejen
o Velikonocích…
Neméně pozitivně na vás zapůsobí i fyzicky
nenáročná procházka Františkovou cestou
v Blahutovicích. Jméno dostala po sv.
Františku z Assisi a je jednou ze čtyř desítek
Františkových poutních cest v Evropě. Začíná a
končí v bývalém klášteře, v jehož kapli se
konají i výstavy a semináře, odpočinout si
můžete na deseti zastaveních, z nichž každé
vám nabídne něco nového. Vnímejte,
relaxujte, meditujte, radujte se z každého
okamžiku. Tohle místo s nedalekým rybníkem
a dvěma kapličkami vás zcela jistě nadchne a
úplně pohltí. Je jaro a příroda otevírá svou
laskavou náruč prohřátou slunečními paprsky.
Turistická oblast Poodří – www.poodri.com,
FB Poodří-Moravské Kravařsko
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Sedlničan–čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, 742 56 dne 29. 3. 2021. *
* 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. 06. 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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