Vážení spoluobčané,
počasí se nám trošku umoudřilo společně s covidovou situací, a tak si konečně můžeme užívat
i slunného počasí a těšit se na dobu prázdnin a dovolených. A proto tedy jen stručně, ať Vás
nezdržuji …
 V minulém zpravodaji jsem se zmínil o problémech spojených s provozováním Restaurace
Sněženka, kdy obec na své náklady začala provozovat školní jídelnu formou výdeje jídel
pro žáky a učitele zdejší základní školy. Zatím vypadá slibně skutečnost, že bychom mohli
začít vařit jídla v rekonstruované kuchyni, a to od 1. 9. 2021 nejen pro žáky a učitele,
ale i pro veřejnost (do jídlonosičů, popř. pro nájemce sálu v KIC Sněženka. Bližší podmínky
budou oznámeny na konci prázdnin).
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nám přidělilo dotaci na částečnou rekonstrukci naší
tělocvičny. Její první etapa byla již provedena – jednalo se o rekonstrukci střechy. V další
etapě chceme realizovat rekonstrukci podlahy a některých dveří a oken (např. vstupních
dveří).
 V současné době čekáme od Ministerstva vnitra ČR souhlas s přidělením dotace
na rekonstrukci hasičárny a s tím souvisejícího výběrového řízení. Bohužel jsou věci, které
my nemůžeme ovlivnit, a tak doufám, že zahájení realizace rekonstrukce začne na podzim
tohoto roku s předpokládaným ukončením na jaře roku příštího.
 Na základě získané dotace od Moravskoslezského kraje jsme pořídili na spodní hřiště několik
herních prvků určených zejména pro seniory. Tyto prvky může využívat i veřejnost, jen
věřím, že se k nim budeme všichni chovat tak, aby zůstaly funkční i po našem využití.
 Vzhledem k neutěšení situace v oblasti veřejného pořádku v prostorách barevných
kontejnerů na odpad vám předkládám informativní leták o správném třídění odpadu
do barevných kontejnerů, neboť v místech určených pro tyto kontejnery se objevuje kromě
černých skládek i odpad, který zcela jasně do barevných kontejnerů nepatří – může patřit
např. do našeho sběrného místa.
 Na základě informací Správy silnic MSK bude od 7. 7. 2021 v rámci stavby „Silnice III/46429rekonstrukce mostu ev. č. 46429-1 přes potok v obci Sedlnice“ uzavřen most směrem
na Bartošovice. Objízdná trasa je vedena na Novou Horku. Od 2. 8. 2021 bude zcela
uzavřena pro silniční vozidla silnice „Sedlnice-Bartošovice“ z důvodu rekonstrukcí propustků
v tomto úseku. Žádáme všechny o respektování objízdných tras, a to i s ohledem

na dotčenou zastavěnou oblast v místě uzávěrky. Případné další informace budou sděleny
na úřední desce a internetových stránkách obce.

 Pokračuje se v úpravách některých odtokových míst tak aby se zabránilo v co největší míře
zaplavování Vašich pozemků. Pozemkové úpravy pod záštitou Ministerstva životního
prostředí ČR, které by měli situaci se zdržování vody v krajině vyřešit, pokračují velice
pomalým tempem.
 Na podzim skončí provozování poštovních služeb společností Česká pošta s.p.,
které nahradí provozovatel pod hlavičkou Pošta partner. Poskytování služeb by mělo
zůstat obdobné, tzn. příjem a výdej zásilek, peněžní služby, základní bankovní služby
a prodej cenin a dalších vybraných služeb a zboží. Doručování zásilek zůstává na České
postě s.p.
 17. 7. 2021 se koná Den obce v zámeckém parku. Jste všichni zvaní a snad nám vyjde
počasí. Letošek bude okořeněn módní přehlídkou, v rámci tradičního Dne obce vystoupí
Klaun Hopsalín pro děti, skupina Fleret, zpěvačka Kaczi, TST Hostašovice, Navalentym.
V rámci Dne obce bude slavnostně otevřeno také hřiště pro seniory. Poslední sobota
prázdnin bude ve znamení Buřtguláše a s ním spojeného pochodu naší krásnou obcí.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
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DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc
se blíží léto a s ním každoročně
i mnoho úrazů. Akutně pro naše
pacienty proto potřebujeme všechny
krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život.
Děkujeme!
Objednejte
se
prosím předem
telefonicky na čísle 800 260 004 nebo
e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo
online
přes webový
formulář
na konkrétní datum a čas. Dárci,
kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
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Bezpečnost dětí o letních prázdninách
V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní režim, na který jsme
zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto
období, stejně jako po celý rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí.
V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad
dětmi.
Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
 Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo pohybovat a kam
jít nesmí.
 Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
 Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře
a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
 Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na návštěvu.
 Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma.
 Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je lákali na nabídku
sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
 Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od domu nebo mobilní
telefony při venkovních hrách.
Bezpečné sportování a koupání
 Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní
ochranné pomůcky při sportování.
 Při jízdě na jízdním kole, koloběžce,
skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné
užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
 Zopakujte dětem základní zásady bezpečného
pohybu v silničním provozu a používání
reflexních prvků pro lepší viditelnost.
 Při koupání v domácím bazénu nebo na
koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
 Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné,
nekoupaly se v nebezpečných místech, jako jsou
jezy, splavy, hráze.
 V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody
a členitost dna, zdůraznit, aby do vody
neskákaly.
 Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté,
zejména pokud je voda příliš studená.
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 Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit větev, klacek,
lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu.
Přivolat záchrannou službu.
Čas strávený u počítače
 Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit.
Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.
 Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou využít různých
mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas
strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
 Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla,
jaká dodržují v reálném životě.
 V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali
k nám.
 Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví.
Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
 Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá
odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
 Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná
čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

Evropský den proti vloupání
Letní měsíce a tedy dny dovolených
bývají z hlediska kriminality
nejrizikovějším obdobím roku.
Mnoho občanů tráví své volné dny
mimo domov, například někde
v zahraničí a jejich obydlí zůstává
opuštěné. Letos připadl „Evropský
den proti vloupání“ na 16. června
2021. Cílem této informační
kampaně je zintenzivnit potírání
zločinu vloupání do domovů, bytů
a rekreačních objektů způsobem,
že veřejnost bude včas informována
a budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání vhodně chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky z drahých
kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel může přispět k bezpečí svého
majetku zodpovědným přístupem. Určitě je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí
před odjezdem na dovolenou, vhodné je mít na to větší časový prostor.
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A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí:
















Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně
uzamčeny).
Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky
zabezpečení.
Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou
všechna okna zajištěna a pokud balkón disponuje lodžiemi,
i tyto uzamknout.
Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či jiné
takto nápadité místo).
Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení
v množném čísle, bez titulů
Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší
nepřítomnosti dohlédla na obydlí, např. pravidelně vybírala
poštovní schránku.
Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále více
sofistikovaní).
Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla,
televizi nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.
Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít, zvažte
možnost bezpečnostních schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění.
Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost, opište si
výrobní čísla.
Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku,
raději předmětné uschovejte.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a podezřelých vozidel
v blízkosti obydlí.
Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo věc
oznamte na nejbližší policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte a vyčkejte
příjezdu policie.

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní
aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.
Letáky k probíhající kampani naleznete zde:
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf
Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská komisař oddělení prevence
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DOVOLENÁ MUDr. Petra Frömlová
7. 7. - 9. 7. 2021 ZAVŘENO - bez zástupu
26. 7. - 30. 7. 2021 ZAVŘENO
zástup MUDr. Vladimír Čunta,
Medical Care Centrum, Kopřivnice
Po, Út, Čt, Pá 8.00 - 12.00 hod.
St 11.00 - 15.00 hod.
16. 8. - 27. 8. 2021 ZAVŘENO zástup MUDr. Andrea Galiová - ul. Kostelní Nový Jičín - POUZE PRO AKUTNÍ STAVY
PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ: tel. 596 321 316, email: galiova.nj@seznam.cz

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Od listopadu jsme se nescházeli kvůli covidové
karanténě. Domlouvali jsme se telefony. V té době jsme
měli tři jubilantky. V lednu paní Marie Kočišová, v březnu
paní Ludmila Vodičková a paní Vlasta Vlachová.
Na výzvu obce našich pět členů na Velikonoce ozdobilo
na příjezdové cestě od Bartošovic do Sedlnic jedno místo
velikonočními symboly, ať je trochu radosti pro oči.
Přidali se i členové z chráněného bydlení. A povedlo se….
Z jara v třešňové aleji naše ženy okopaly a vyplely okolí
stromků, které už byly samý pupen. Později byla radost
pod nimi posedět.
Několik našich seniorů zavítalo na Hukvaldy již tradičně,
když v alejích kvetly kaštany. Tato každoroční procházka
se neomrzí.
Od 2.6. se opět scházíme v zámeckém parku.
Připravujeme zájezd do Kroměříže na zahradnické trhy,
které se konají začátkem srpna. Přesný termín bude včas
oznámen. Přejeme všem klid v duši a pevné zdraví.

Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké
Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a měst Fulneku, Studénky
a Klimkovic, to vše je Turistická oblast Poodří, oblast bohatá na přírodní atraktivity
i památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami pro turisty.
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K výjimečným místům této turistické oblasti patří Flascharův důl, jeden z pouhých dvou
přístupných břidlicových dolů v republice. Prohlídka důlního díla z přelomu 19. a 20. století,
která se nachází v lokalitě Nový Svět u Oder, určitě stojí za to! Kromě jiného tu poznáte
černočernou tmu i pocit, že někde tady přece musejí žít skřítci…
Nejste daleko od pravdy. Poodří je opravdu
pohádkové a skřítci, víly a mnohé další bytosti
našli svůj domov už ve třinácti objektech!
Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil
skřítek, jenž umí léčit zvířata a stromy,
v tamním zámku na malé i velké návštěvníky
čeká víla, jíž se říká Bartošovická Rusalka. Rodný
dům J. G. Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá
skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky
v Loučkách u Oder hlídá Rarášek a oderskou
Katovnu, bývalé městské vězení, obývají skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku můžete spatřit v infocentru ve Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka
a Plamínka, pak v muzeích ve Skotnici a Sedlnicích. Svého skřítka Větroplacha má i Balerův
větrný mlýn ve Spálově.
V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci Picmoši, jejichž rodinku
tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků se zdejší sklepení jen hemží, stačí se
pozorně dívat!
Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá Bludička Kotvička a v infocentru v Sedlnicích
přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek v nivách řeky Odry. A do Klimkovic
už za veverkou Augustinkou dorazil i cestovatel Floriánek Všudybyl.
Děti dostanou na začátku putování Pohádkovým Poodřím Vandrbuch – pohádkový pas (i letos
se mohou do putování zapojit také děti z Polska). Když malí držitelé pasů navštíví pět skřítků
a splní jejich úkoly, budou mít Vandrbuch vyplněný a mohou se těšit na divadýlko. Ostatně
zdejší skřítkové mají už i své vlastní pohádky na YouTube – Pohádkové Poodří!
Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na Facebooku a webových
stránkách Pohádkové Poodří.
www.pohadkovepoodri.cz,
FB
Pohádkové
Poodří,
www.flascharuvdul.cz, www.poodri.com
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

ŠKOLNÍ OČKO
aneb
ZPRÁVY ZE SEDLNICKÉ ŠKOLY
červen 2021
Ani letošní rok neproběhl tak, jak bychom si představovali. Byli jsme ale rádi, že díky
postupnému uvolňování protiepidemických opatření se vše začalo pomalu vracet
do „normálních“ kolejí.
Přečtěte si pár reportáží z akcí, které se uskutečnily v červnu:
 V úterý 1. června jsme se před školou sešli nejen my, žáci základní školy, ale dojely i děti
z mateřské školy, abychom zhlédli ukázky ze života a výcviku dravých ptáků, se kterými k nám
přijel sokolník pan Jaroslav Oszelda. Zajímavě o nich mluvil, některé z nich jsme si mohli
pohladit a dokonce si někteří nechali dravce usednout na ruku. Samozřejmě museli mít
na ruce koženou rukavici! Majda měla dokonce možnost zjistit, jestli je rychlejší ona, nebo
orel.

Skončila těsně druhá. Tato akce byla pro všechny opravdovým zážitkem.

Ve středu 23. června žáci jsme jeli my, žáci 1. a 2. třídy, na výlet do ostravské ZOO. Hned
při vstupu do ZOO nás upoutali plameňáci. Líbilo se nám pozorovat i pandy červené i skotačení
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různých druhů opic, zaujala nás lvice, kterou jsme viděli zblízka. Průchozí voliérou, ve které
jsme obdivovali exotické ptáky, jsme se dostali do jiného světa - do tropické přírody ostrova
Papua – Nová Guinea.
Po svačině a nákupu drobného občerstvení jsme zamířili k pavilonu africké zvěře. Prohlédli
jsme si slony, velbloudy, zebry i žirafy. Safari busem
jsme potom jeli přímo mezi stády afrických a asijských
kopytníků. Na zpáteční cestě po ZOO jsme ještě zhlédli
pávy i želvy a nakoupili si nejrůznější suvenýry.
Výlet se nám moc líbil – hlavně projížďka vláčkem
a průchod voliérou s exotickými ptáky. I počasí přispělo
k tomu, že jsme se vraceli s dobrou náladou
a nadšeni

Páťáci jeli na výlet vlakem do Štramberku. I když je to nedaleké místo, zážitků měli nespočet.
Přečtete si reportáž z výletu a posuďte sami:
Konečně úterý a jedeme!
Počasí je nevyzpytatelné, tak bereme kšiltovky i pláštěnky. Jízda vlakem se pro některé stává
zážitkem číslo jedna.
Štramberk, vystupujeme! „Pozor, nepropadnout dírou mezi schody“, směje se paní učitelka
a vypráví své zážitky z dětství.
Ale ne, fakt kape! Rychle do skrýše! Naší „útulnou“ se stává chodbička restaurace Na Palárně.
Černé mraky protkávané blesky se za doprovodu hromů honí oblohou. Vyčkáváme, povídáme
si a svačíme. Mňam, řízky!
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Déšť slábne a „paří se“ z lesů – to prý lišky pečou chleba. 😊 Tak teď! Oblékáme pláštěnky
a vyrážíme k nedaleké jeskyni Šipka. Cestou déšť opět sílí, ale nevzdáváme se. Rychle, rychle,
v jeskyni se schováme.
Povídáme si o jeskyni, Štramberku a … jejej, další škola. O jeskyni a Štramberku slyšíme
podruhé…(Volají Bertíka – obyvatele zdejší jeskyně a ochránce Štramberku, tak se přidáváme.
Zesílené volání Bertík slyší a přichází. Domlouvá se s dětmi, že dnes obejdou a ohlídají
Štramberk za něj, když jej bolí záda. Po chvíli mizí v jeskyni a děti směřují do centra města.
Nás čeká hádání s tajenkou, průzkum chodeb
jeskyně a … Poklad! Jeden nachází Lucas, druhý
objevují
společně
s Pavlem,
ale
dělí
se spravedlivě s celou“ partou“.
Závěrečným tancem kolem ohniště jsme asi
rozehnali zbytek mraků, neboť ve výhledu již
zářila dominanta Štramberku – Trúba – zcela
zřetelně. Vyhlídku na Kotouč z vršku Národního
sadu jsme po dešti museli oželet, protože
na mokré trávě bychom si to neužili.
Dostatečnou satisfakcí byla ale jízda na kolotoči
v parčíku pod jeskyní.
Vyrážíme na Trúbu, cestou míjíme malebné dřevěné chaloupky i obchůdky. Zastavujeme
u Muzea Zdeňka Buriana, známého ilustrátora pravěku. Pak procházíme náměstím, uličkami
a branou až k Trúbě. Stoupáme po schodišti. Letmý pohled do hladomorny a už jsme v patře
s vyhlídkovými okýnky. Vítají nás rytíři a bílá
paní, posloucháme výklad a stoupáme výše,
až na vyhlídku.
Z Trúby
pokračujeme
zámeckými schody dolů, zpět na náměstí. A už
je tu plno, městečko přilákalo více škol.
Hurá, rozchod! Hlavně, ať ostatní školy
všechno nevykoupí!
Nakoupeno, někteří stíhají projít i minizoo
a vyrážíme k památné lípě, lesem pak
na rozhlednu Bílá hora.
Cestou míjíme krásné vápencové zídky
i odpočívadla. A výhled, ten opravdu stojí za to!
Honem ještě krátká návštěva náměstí, nakoupit uši a jde se na „zmrzku“. V cukrárně
U Hezounů mají opravdu dobrou, nejen vyhlášené
uši. Uličkami mezi domky klesáme a zatáčíme
k Botanické zahradě.
Kolem jezírka se rozprostírá „kamenné“ bludiště
osázené rozličnými rostlinami. Ukáže se nám
i zdejší endemit – jasoň červenooký?
Je horko, těšíme se, až usedneme na nedalekou
lavičku ve stínu. Vytrvalci se ještě vydávají
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prozkoumat opačnou stranu zahrady.
Odměnou jim je „setkání“ s nádherou –
dřevěnou sochou ověšenou mušlemi
a korálky.
Tak, napít a vyrážíme k vlaku.
Ještě poslední krátký odpočinek na lavičkách
zdejšího nádraží a vlak se blíží. Ale pozor –
2 vagóny odpojují, nesedat!
Ujíždíme k domovu a za okny se míhá známá
krajina. Sedlnice!! Vracíme se z výletu,
už jsme uschli a jsme tu 
Poslední
společné
foto
a máváme
si. Ahóóój!
Děkuji rodičům za spolupráci se školou, za jejich trpělivost, energii a pomoc, které věnovali
dětem nejen při distanční výuce. Kolegům a správním zaměstnancům ze základní i mateřské
školy děkuji za spolupráci. Všem rodičům a přátelům školy přeji ničím nerušenou dovolenou
a dětem hezké prázdniny a nabrání potřebných sil do dalšího školního roku.
PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice

PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Tak konečně došlo k postupnému rozvolnění vládních opatření a spolky mohly pozvolna začít
fungovat. A tak i my jsme opět zahájili pravidelný výcvik. Vzhledem k tomu, že se jedna
výcvikářka musí momentálně věnovat mateřským povinnostem, došlo k změně v čase výcviku
– ten nyní probíhá pouze každou neděli od 17:00 hod.
A kromě výcviku jsme uspořádali
brigády, procházku a zapojili jsme se
do
výzdoby
Sedlnic
na Velikonoce.
28.3.2021 - Minibrigáda +
minisetkání
V tuto neděli jsme se sešli, abychom
trošku uklidili cvičák po zimě,
probrali
fungování
cvičáku
a při tom poklábosili. Moc se nás
nesešlo, ale co bylo třeba, jsme
udělali - vyhrábli jsme zetlené listí,
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rozhrábli krtince, uklidili větve a ožrané stromky. Po úklidu jsme si opekli klobásky a probrali
věci kolem organizace výcviku a cvičáku.
1. 4. 2021 Velikonoční výzdoba Sedlnic
Jako spolek jsme dostali za úkol vyzdobit vjezd u Ličkových polí. Zájem mezi členy pomoci
s výzdobou byl malý, a tak to opět zůstalo na pár dobrovolnících. Na poslední chvíli se připojila
i Simča a tak myslím, že se výsledné dílo zdařilo.
16. 5. 2021 Procházka Libotínem
Opět byla účast nevalná - čtyři psovodi a tři psi. Počasí nám naštěstí přálo a vyšlo po deštivých
dnech sluníčko. Sešli jsme se na parkovišti u koupaliště v Libotíně a udělali jsme cca 9 km
okruh přes Libotínské údolí a Fojtův les. Lesní cesty byly plné vody, místy to vypadalo, jako
bychom šli potokem, což pro nás bylo náročnější, ale psům se to líbilo. Těšili jsme se, že snad
uvidíme salamandry, kteří tady žijí, ale neměli jsme štěstí. Jen na jednoho přejetého na cestě
jsme narazili, škoda toho chráněného živočicha. Na závěr jsme se občerstvili u výdejního
okénka na koupališti.
30. 5. 2021 Brigáda + smažení vaječiny
Tuto neděli jsme se vrhli na nutné opravy a úpravy na cvičáku. Ač se počasí netvářilo dvakrát
přívětivě, sešlo se nás dost a kromě malování klubovny jsme zvládli udělat vše, co bylo třeba.
Takže se natáhla krycí plachta na plot, dosadili jsme stromky, opravil se přístřešek nad dveřmi,
vyhrabala se suchá tráva. Přes počáteční déšť se nakonec vyčasilo, takže jsme i usmažili
vaječinu - děkuji holkám za přípravu - byla výborná a po práci bodla. Chvíli jsme poseděli
a poklábosili. Společnost nám dělal Jack, který se rád nechal od každého podrbat.
Bohdana
Krištofová,
jednatelka spolku
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Dobrý den vážení spoluobčané,
i v letošním složitém roce pro nás všechny pokračoval rybářský kroužek dětí ve své činnosti.
Vládní opatření nás hned po zahájení úplně paralyzovalo a kroužek byl prakticky zastaven
v činnosti. Plánované aktivity druhá výprava na Hrachovec, činnost v sále Sněženky
a tělocvičně v zimním období byly zastaveny.
I přes tuto složitou dobu jsme se dohodli ve vedení kroužku, že 6. ročník závodu
o putovní pohár na Skaličce připravíme a budeme čekat, jak se situace vyvine. Příprava
takovéto akce je záležitostí dosti náročnou, neboť zajistit vše potřebné pro zhruba 20 osob
včetně 14 dětí si vyžaduje své. Všechny úkoly byly do plánovaného termínu odjezdu, který byl
stanoven na 28. května s dobou návratu 30. května 2021, beze zbytku splněny. V květnu nám
situace již dovolila, že kroužek mohl být znovu nastartován, a proto před odjezdem každé
úterý na Bartoňce si měly děti možnost znovu osvojit návyky v lovu. Vedení již dolaďovalo
jen poslední drobnosti v organizaci pobytu, a to vše za účasti rodičů a dětí.
Jak bylo naplánováno,
tak se také stalo,
a výprava dne 28. května
2021
odjela
na soukromou vodní
nádrž Skalička u Hranic
na Moravě, kam dorazila
již
do
částečně
připraveného
zázemí.
Děti se po příjezdu
ubytovaly v chatkách,
připravily si rybářské náčiní, vybrali si místa, kde v následujících hodinách budou lovit a ve 12
hodin jim zvonkem byl dán signál k zahájení závodu. Dospěláci mezi tím dělali z části dozor
formou udílení rad zejména s výběrem návnad a další z řad dospělých připravovali zázemí.
V odpoledních hodinách odjely paní kuchařinky, jak je děti pojmenovaly, Lenka s Maruškou na
nákup čerstvého ovoce a všeho, co bylo potřeba ke stravování celé výpravy. Všem i těm
nejmenším dětem byla dána možnost lovit na dva pruty, což na Bartoňce zatím nemohou.
Po rozběhu závodu již atmosféra dávala tušit, že akce bude opět zdařilou. Dětem se v lovu
začalo dařit a přicházely na háček i pěkné ryby. Kolem 16 hodiny přijíždí na Skaličku pozdravit
děti a předat drobné dárky od hlavního sponzora Plakoru s.r.o. paní Denisa Ondrušková. Měla
možnost se seznámit s prostředím, ubytováním, zajímala se o plán celé akce a odjížděla s tím,
že byla plně spokojena. Na Skaličce se jí zalíbilo jak prostředí, tak i atmosféra a jelikož je sama
rybářkou stejně jako její manžel, domluvili si pro sebe termín pobytu a lovu. Přichází první noc,
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kterou některé děti tráví u prutů a loví dál i v noci, nejmenší jdou spát dříve, ti o něco starší
odcházejí kolem půlnoci. Budíček nemají stanoven, a tak je jen na nich, kdy se k prutům vrátí
a opět si nahodí a budou pokračovat v soutěži.
V sobotu je již čeká snídaně připravená ve stanu kuchařinek, kde mají takový výběr,
že nevědí, co si mají sami vybrat. V dopoledních hodinách je přijíždí pozdravit do místa konání
pan starosta Ing. Rostislav Recman. Přijíždí v době, kdy se připravujeme na vložený závod tzv.
dovednostní disciplíny. Zadání je z rybářských dovedností, i sranda soutěží, jako např. škrabání
brambor, které částečně posloužily k přípravě oběda. V dobré náladě končí vložený závod,
známe vítěze, kterým se jako loni stává Dominik Bělunek a pokračuje souboj o další ulovené
ryby. Večeře se tradičně koná u posezení a grilu v areálu. Opékají se špekáčky dodávané
dlouholetým přítelem kroužku z Gurmánu Sedlnice s. r. o. panem Vilémem
Skalickým.
Spokojenost
z
dětí
jen
čiší
a špekáčky chutnaly tak,
že se i přidávalo. S tím
byl nejvíce spokojen Vilda,
který se s námi akcí
účastní a pomáhá, kde jen
může.
Dovolte mi, abych se
zde trochu zastavil. Když
jsme přicházeli k ohništi
a sedli si, tak z terasy vstal jeden z rybářů, přišel k nám a podával mi fungl nový vezírek
na ryby a cívku se silonem (600 m) a říká: „Předejte to dětem při ukončení závodu k cenám“,
a odešel zpět si sednout. Tím nás úplně odzbrojil. Tím, že děti samy opekly špekáčky i pro
něho, které mu donesly, překvapilo zase jeho. I taková je Skalička. Později jsem se dozvěděl,
od majitele nádrže p. Svačiny, že je to jeho kamarád a ptal se ho, co tu má za akci dětí. Řekl
mu, o co se jedná a on sedl do auta a jel jim tyto věci zakoupit do rybářských potřeb.
Večer i noc proběhla v poklidu za stálého vytahování dalších ryb a plnění si loveckého
lístku a směřování do finále. Nedělní ráno dávalo již tušit, kde se chytá nejvíce ryb a kdo by se
mohl stát i případným vítězem. Mezi tím již přijíždějí na Skaličku rodiče dětí, kteří se budou
účastnit dalšího dění až do ukončení závodu ve 12 hod. - vyhlášení vítězů a předání cen
dětem.
Tedy nyní uvedu výsledky a pár slov k nim. Doba lovu trvala od pátku 12 hodin do neděle
12 hodin. Za tuto dobu byli uloveni cejni, kapři, líni a 8 ks jeseterů. Z 13 soutěžících (z toho 2
dívky) se jen jednomu dítěti nepodařilo ulovit žádnou rybu. Na místě třetím se umístil Dominik
Bělunek, který ulovil téměř 7,5 metru ryb, který měl současně největší ryby. Druhým
a současně jedním z nejmladších byl Matyáš Šlachta i navzdory svému hendikepu (obvaz
na ruce) nalovil 16,04 metry. Prvním se nakonec stal Adámek Sedláček s 18,77 metrů
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nalovených ryb. Tito kluci byli ve vedení po celou dobu závodu a taktika lovu cejnů je dovedla
až ke stupňům vítězů. Celkově za dobu závodu děti nalovily 69,66 metrů ryb, což je rekordní
výsledek za poslední 4 ročníky na Skaličce.
Na závěr mi dovolte poděkovat organizátorům za perfektně odvedenou práci. Bez všech
sponzorů, kterými jsou Plakor s.r.o., Gurmán Sedlnice s.r.o., Obecní úřad Sedlnice, Sdružení
za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice, a majitel vodní nádrže Skalička pan Radek Svačina.
Zvláštní poděkování si zaslouží Maruška s Lenkou za excelentní výkon v péči o 20 strávníků.
I Vám všem dalším, kteří přispíváte na dětský závod a činnost kroužku, patří obrovská úcta
a děkujeme vám za to.

Za všechny účastníky pobytu na Skaličce
Hrivňák Zdeněk

INFORMACE Z KNIHOVNY
S nadcházejícími prázdninami a časem
dovolených bych vás ráda informovala
o uzavření knihovny v období 2. - 8.
srpna 2021. O tuto dobu budou vaše
výpůjčky automaticky prodlouženy. Přeji
vám krásnou a pohodovou dovolenou
a pokud vám bude společníkem pěkná
kniha vypůjčená od nás, budeme rádi.
Mgr. Lenka Šimurdová
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DIVADELNÍ SPOLEK SEDLO INFORMUJE
Tak jako v roce 2020 tak i letos ovlivnila náš život epidemie COVID. Samozřejmě velmi
nepříznivě. Přesto jsme se snažili, co nám umožnila vládou nařízená opatření, aby divadlo
nezaniklo, ba naopak ožilo. Přijali jsme nové členy, jeden z našich členů napsal parodii dle
pohádky Líný Kuba hru Dnešní pohádka, kterou jsme nazkoušeli, natočili i odvysílali jako
čtenici. Taky to samé jsme provedli s dílem Hornoslezské pohádky, jehož podklad byl převzat
od Josepha von Eichendorffa. Naposledy jste nás mohli vidět při divadelním představení,
kde z filmů s francouzským hercem p. Funesem v roli policejního komisaře a filmu Fantomas,
jsme vytvořili skvělé dabingové dílo. Originální hlasy hlavních představitelů dabovali čeští herci
p. Filipovský a p. Moravec. Rovněž jsme vystupovali ve scénce ze seriálu Pytlíkov s ostravskými
herci p. Lichým a p. Sedláčkem s názvem Vakcíny, rovněž jako dabing.
V současné době se připravujeme na čtenici z autorských dílek. Rovněž už zajišťujeme v obcích
našeho okresu představení, s kterými jsme slavili úspěch před pandemií, a to Zase ti tupitelé
a Líný Kuba, holé neštěstí.
Samozřejmě už se těšíme na naše obecenstvo a jejich potlesk, který nám dodává energii k další
tvořivé činnosti pro radost a úsměv
nás a hlavně VÁS.
Ing. Michal Levý
divadelní spolek Sedlo

VÝZVY OBČANŮM
OBEC SEDLNICE hledá z řad svých běžných občanů (nemusí být registrováni u spolků v obci)
sportovně založené se smyslem pro humor a recesi do družstva, které bude reprezentovat naši
obec v meziobecní soutěži Regionu Poodří na 18. ročníku na hřišti TJ ISMM v Jistebníku.
Nebojácní a otrlí jak muži, tak ženy v celkovém počtu 8 členů (4/4) nechť se hlásí u pana
starosty osobně nebo e-mailem starosta@sedlnice.cz nebo v Kulturním centru Sněženka
do 15. 8. 2021.

V pátek 30. 7. 2021 se uskuteční v areálu pod Josefovým dubem na scéně v Domečku další
ročník

ČTENICE,

což je vlastně předčítání různých literárních útvarů (básně, povídky,

fejetony atd.) amatérských spisovatelů, tvůrců, novinářů, tedy všech „slovotvůrců“. Pokud
patříte i vy mezi takové tvořivé kontaktujte se s pracovníky KIC Sněženka – tel. 739 457 861,
anebo zasílejte svá dílka na e-mail tvstudio@snezenka.cz
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V sobotu 31. 7. 2021 od 10 hodiny ranní bude k dispozici v Domečku pod Josefovým dubem
ozvučené podium, na kterém si mohou zahrát v rámci Muzicírování pod dubem všichni ti, kteří
hrají na nějaký nástroj či jsou jinak hudebně aktivní a nadaní. Odměna nebude finanční, ale
můžete mít své vystoupení zaznamenáno na kamery a střih vám pak bezplatně darujeme.
Kontaktujte se již nyní na e-mailu: tvstudio@snezenka.cz či tel. 739 457 861.

Sdružení za rozvoj kultury a Sportu obce Sedlnice z.s., hledá do svých řad kreativce, kteří by
přicházeli s nápady jak oživit kulturní život v obci a sami se do organizování akcí zapojili.
Kontakt – KIC Sněženka e-mail: kic@snezenka.cz, 556 712 637.

Sdružení za rozvoj kultury sportu obce Sedlnice, z.s. hledá mezi sedlnickými občany amatérské
i jinak nadané výtvarné umělce, kteří by se podíleli na různých akcích v obci a stali se členy
přípravné skupiny, která bude připravovat realizaci „Regionálního výtvarného centra“
v sedlnickém zámku. Kontakt: Josef Odstrčil 739 457 861.

V sobotu 28. srpna proběhne další ročník již tradiční akce Zažít Sedlnice jinak. Trasa a
plakátek k akci se připravují, ale vězte, že start bude opět v ranních hodinách – průběžně od
7.30 do 9.00 hod. s tím, že již nyní víme, že závěr akce bude na Bartoňce s také tradičním
vařením buřtgulášů na kotlíku. Start vaření gulášů bude jednotný v 11.30. K dobré náladě
zahraje Astmatic acoustic.
Sdružení za rozvoj kultury a sportu Sedlnice, z.s. ve spolupráci s divadelním spolkem SEDLO
a obcí Sedlnice pořádají

UMĚLECKÝ OLBREW GURMÁN FEST
„DUŠE LESA“
WEEKEND HAPPENING NEZÁVISLÉHO umění pod širým nebem
Místo: Domeček pod Josefovým dubem a v Aleji CMM
Prosím dojděte pěšky procházkou nebo na kole. Omezený počet parkovacích míst.
30. 7. 2021 od 18.00 hodin až do neděle 1. 8. 2021 (16.00 hodin) non stop
Třídenní výstava obrazů, plastik, fotografií + ROCK v lese (výstava rockových plakátů).
Přehlídka hudebních žánrů, mluveného slova a výtvarných workshopů pro děti
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Každodenní občerstvení: Prezentace sedlnického Královského pivovaru Sněženkového
království - pivovaru OLBREW
- Opékání a grilovaní masových specialit fa Gurmán Sedlnice
- Opékané sýry ovčí a kozí farmy Krmelín
- Alko, nealko
– pátek: ČTENICE pod dubem (19.00 hod) v režii DS SEDLO a jeho hostů za živého hudebního
doprovodu Jaraje Dury Turteva (SK)
- Sobota: MUZICÍROVÁNÍ pod dubem, průběžně od 10.00 hodin - otevřené podium pro
každého. Hlavní koncert od 18.00 hod. – Petra Börnerová Trio, Bužma, Juraj DuraTurtev
Band (SK), Marco Campos
- Od 22.00 – Hudební ohňová alej s ďábelským houslistou Jiřím Erlebachem
- Neděle – cca od 9.00hodin – TVOŘIVÝ RODINNÝ DEN pod dubem
- Najdi si svého dráčka a jiné.
- Workshopy s Patrikem Pavlačíkem (dřevo řezba) a s ostatními zúčastněnými umělci
VYSTAVUJÍ mimo jiných:
LUDMILA KALEMBOVÁ - MILLIANOVÁ – obrazy
PATRIK PAVLAČÍK – dřevořezba, sochy dřevo + fotografie
IVO ŠEVČÍK – obrazy
ADAM KOLAŘÍK – obrazy, plastiky
ŽÁCI VÝTVARNÉ SKUPINY ADAMA KOLAŘÍKA
JAROMÍR OLEJÁK – dřevořezba
DÁŠA LUKŮVKOVÁ - obrazy
ERIK ONDREJIČKA – fotografie (Slovensko)
LENKA MALINOVÁ – fotografie
PAVEL ŠLOSÁREK – fotografie
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INZERCE
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Nejefektivnější využití sluneční energie
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší položkou
jsou náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám daří snižovat díky
zateplování domů, výměně oken apod. Druhou největší položkou je ohřev vody, který tvoří
zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných úspor stranou, přitom existuje
ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.
Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara do podzimu
prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. Jedná se o patentované
řešení vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do desítek
zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké kabely.
To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden den. Princip
fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie přemění na elektřinu,
kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte. Výhodou také je,
že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace na cca
60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde
o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s bezúdržbovým
provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat dotaci 35.000,- Kč
z programu Nová zelená úsporám. Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na
tel. 606 796 406.

Sedlničan–čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, 742 56 dne 29. 6. 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 22. 09. 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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