Vážení spoluobčané,
léto máme za sebou, nastává období podzimu. Ale i tak jsme si snad všichni léta užili, a to
nejen na akcích obce, především na Dni obce, ale i soukromě, v rámci současných možností.
V současné době sestavujeme plán kulturních akcí na zimní období, a myslím, že se máme nač
těšit.
A co nového v obci?
Po prázdninách jsme zprovoznili kuchyň, která prozatím připravuje jídla pro zdejší základní
školu (kolem 100 porcí), do konce roku bychom rádi umožnili stravování i našim občanům
formou „jídlonosičů“. V rámci dotačních titulů dokončujeme realizaci opravy podlahy
a výměny oken naší tělocvičny, bohužel práce mají skluz, který jsme nebyli schopni ovlivnit.
V měsíci říjnu bude ještě rekonstruována komunikace na pozemku parc. č. 21 k. ú. Sedlnice
a příjezdová komunikace na spodní hřiště.

Před nějakým časem jste někteří z Vás obdrželi letáček s informací České pošty o novém
provozovateli poštovních služeb prostřednictvím Pošta Partner v naší obci a mimo jiné
i s uvedením úředních hodin, a to i přesto, že Česká pošta neměla v té době ukončená řízení
(mimo jiné jsme prosazovali v pátek jinou dobu pro veřejnost, než byla Českou poštou
navrhovaná), spojená se změnou provozovatele poštovních služeb, tedy i s naší obcí, a navíc
bez našeho vědomí.
K dnešnímu datu snad Česká Pošta již ukončila všechna řízení v rámci změny provozovatele
poštovních služeb a mohu Vám tedy sdělit, že od 1. 10. 2021 dojde k určitým změnám, které
by ale kromě omezení pracovní doby (dle sdělení České pošty bude toto omezení trvat do
30. 11. 2021) neměly nijak ovlivnit poskytované poštovní služby, tak jak je znáte do dnešní
doby (kromě Czech Pointu, který Pošta Partner neposkytuje, ale je v určité míře dostupný
na obci).
Jedná se o tyto služby:
- příjem a výdej poštovních a nepoštovních zásilek, jejichž dodání je zajišťováno
prostřednictvím služeb České pošty, s.p. uvedených v aktuálně platné Technologické
příručce pro Partnera,
- převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžních částek od příjemců poštovních
zásilek, odesílatelů poštovních zásilek, odesílatelů poštovních poukázek,
- příjem a výplata hotovosti zasílané prostřednictvím poštovních poukázek,
- poskytování dalších služeb České pošty, s.p. uvedených v aktuálně platné Technologické
příručce pro Partnera,
- prodej poštovních cenin a zboží, prodej losů společnosti TIPSPORT a.s.
- příjem reklamací a žádostí adresátů v souvislosti s dodáním zásilek,
- příjem žádostí o výkon práv klientů jako subjektů údajů podle Obecného nařízení
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR),
- zajišťování on-line dobíjení předplacených SIM karet společností T-Mobile Czech
Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s.,
- zajišťování vybraných bankovních služeb uvedených v aktuálně platné Technologické
příručce pro Partnera,
- prodej produktů a poskytování on-line služeb společnosti SAZKA.
V období od 1. 10. - 30. 11. 2021 bude dočasná změna hodin pro veřejnost a to: pondělí,
středa 14:00-17:00, úterý, čtvrtek 8:00-11:00, pá 12:00-15:00 hod.
Závěrem – do konce roku nás čeká ještě mnoho práce, ať zahájení rekonstrukce hasičárny,
příprava nových prostor sběrného místa atd., ale věřme, že si čas na naše kulturní akce
společně najdeme.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
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POZVÁNKA JUBILANTŮM
Vážení občané,
jestliže jste v roce 2020 oslavili a v roce 2021 oslavíte své sedmdesáté, sedmdesáté páté,
osmdesáté nebo osmdesáté páté narozeniny a také všichni vy, starší 85 let, máme pro Vás
tuto pozvánku.
Obec Sedlnice prostřednictvím komise sociálních potřeb a občanských záležitostí pořádá
společné setkání jubilantů, které se uskuteční 10. 12. 2021 od 17:00 hodin. Rádi bychom
se s Vámi na těchto akcích setkali, abychom Vám mohli s malým dárkem, občerstvením
a kulturním programem poblahopřát k Vašemu krásnému životnímu jubileu.
V případě Vašeho zájmu o účast na setkání jubilantů, vyplňte prosím uvedenou návratku
anebo zavolejte na Obecní úřad tel. č. 556 745 591 a my Vám nejpozději jeden měsíc před
plánovaným setkáním zašleme pozvánku. Návratku můžete odevzdat již nyní osobně
v kanceláři Obecního úřadu nebo poslat poštou na adresu Obecní úřad Sedlnice č. p. 109,
Sedlnice, 742 56. Přihláška je k dispozici také na webových stránkách obce a také v kanceláři
obce (p. M. Mácová).
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) souhlasím
s využitím uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „setkání jubilantů“.
--------------- Zde odstřihněte------------------------------------------------------Zde odstřihněte----------Návratka:
Vyplňte prosím hůlkovým písmem
Jméno a příjmení ………………………………………………………… datum narození ………………………………..

Trvalé bydliště ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..
Podpis
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

ŠKOLNÍ OČKO
aneb
ZPRÁVY ZE SEDLNICKÉ ŠKOLY
říjen 2021
Prázdniny uběhly jako voda a začal nový školní rok. Společné zahájení ve vestibulu
školy nebylo vzhledem k epidemiologickým opatřením možné, a tak jsme s panem starostou
pozdravili žáky, kteří byli ve svých třídách, prostřednictvím školního rozhlasu. Ten den je
čekalo ještě screeningové testování.
V duchu tradic naší školy však slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky včetně
šerpování proběhlo i za účasti rodičů. Prvňáčkům přejeme, aby se pro ně naše škola stala
místem, kde se budete těšit, najdou si nové kamarády a naučí se spoustu nových dovedností.
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Jelikož byl minulý rok poznamenán výpadkem prezenční výuky způsobené pandemií
covid-19, jsme i my připraveni dětem pomoci zvládnout přechod do dalšího ročníku. Nabízíme
dětem konzultace/doučování, které by podle potřeby měly přispět k optimalizaci jejich
školních výsledků. O připravovaném časovém plánu byli rodiče informováni na třídních
schůzkách a webových stránkách školy.

Ve dnech 18. – 19. září 2021 se konaly Dny
NATO. V pátek 17. září měla část žáků 2. stupně
příležitost zúčastnit se neformální exkurze v areálu
Letiště Leoše Janáčka. Přípravy na víkendovou show
právě vrcholily a my jsme mohli být u toho! Samozřejmě
bylo nutné dodržet epidemiologická opatření a tentokrát
mít oblečené bezpečnostní vesty, ale stálo to za to Opět

si žáci mohli prohlédnout
vojenskou techniku i vybavení
vojenských útvarů, spoustu toho
i vyzkoušet, zhlédnout umění
vojáků, policistů i vězeňské služby.

Pevně věřím, že letošní školní rok bude probíhat,
navzdory všem epidemiologickým opatřením, klidněji než
ten minulý.
PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka školy
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KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Něco z našich činností.
Začátkem léta bylo posezení u rybníka v Bartošovicích. Chutný oběd a počasí
krásné jako o dovolené. Vánek a chladivá voda osvěžovali vzduch, proběhlo příjemné
odpoledne pro všechny. Na Dni obce jsme prodávali koláčky. Jedna červencová středa v parku
byla provoněná vůní smažených tvarůžků, na kterých si každoročně pochutnáváme. Zájezd
do Kroměříže se nám líbil, každý si něco hezkého koupil. Navštívili jsme železniční muzeum
na zámku ve Studénce, kde to bylo zajímavé, hezké i veselé s jezdícími vláčky. V Nové Horce
jsme si prohlédli opravený zámek a vyslechli si něco o jeho historii. Letošní regionální setkání
důchodců proběhlo v Ženklavě. Jelo pět našich členů. V soutěžním kvízu se nám podařilo
umístit na 2. místě. Šenovské setkání seniorů se starostou je každoroční a zúčastnili se ho tři
naši členové. S létem jsme se již rozloučili a to chutným pohoštěním v parku. Příjemné babí
léto všem.
za Klub důchodců,
Vodičková M.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
I když nám začal podzim, dovolte mi, abych se vrátil pár měsíců nazpět a informoval Vás o dění
našeho spolku.
Po delší odmlce jsme opět společně s veřejností zasedli k prutům a mohli si vychutnat
atmosféru nočního lovu O pohár starosty obce Sedlnice. V pátek 25. června 2021 od 18 hodin
odstartoval 14-ti hodinový závod dvojic o nejvíce ulovených centimetrů ušlechtilých ryb.
Atmosféra na Bartoňce byla parádní, o občerstvení bylo znamenitě postaráno a my se pomalu
ploužili k ranním hodinám na vyhlášení výsledků lovu.
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A zde je rekapitulace:
1. místo Viktor Holaň a Jakub Štefek – 2 159 cm
2. místo Roman Dvořáček ml. a Lukáš Kalinec – 1 944 cm
3. místo Jaroslav Sedláček ml. a Zdeněk Hrivňák ml. – 1 528 cm
Noční lov se vydařil a všichni mají nač vzpomínat.
Na konci prázdnin proběhla akce „Zažít Sedlnici jinak“ – pochod okolo Sedlnic. Byli jsme
osloveni přípravným výborem, abychom připravili občerstvení na samotné zakončení pochodu
– areál Bartoňky.
Naši členové se toho poctivě
zmocnili a zajistili pochutiny pro
mlsné jazýčky návštěvníků.
V samotném závěru pochodu byla
odstartována soutěž o nejlepší
uvařený kotlíkový buřtguláš. Za
náš
tým
soutěžila
rodina
Sedláčková a získala krásné druhé
místo.
Tímto chci poděkovat všem, kteří
se podíleli na zajištění celé akce:
- lidem zajišťujícím občerstvení
pro návštěvníky po celou dobu konání akce
- soutěžnímu týmu ve vaření buřtguláše
- manželům Žabenským na stanovišti rybářů na hrázi Bartoňky
- brigádníkům při úpravě areálu Bartoňka před konáním sobotní akce.
Toto je stručný přehled letních akcí a nás už čeká „Zavírání Bartoňky“ v sobotu 16. října 2021
od 9.00 hod. Tímto Vás zveme na pohodové posezení v areálu Bartoňky.
Snad nám to dovolí současná situace a nepřinese omezení v pořádání akcí. Sledujte proto
webové stránky obce – kalendář akcí, zda nebude akce zrušena.
Přeji Vám krásný podzimní čas.
Petrův zdar.

Petr Kabuďa,
předseda rybářského spolku Sedlnice
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PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Výcvik pejsků momentálně probíhá každou neděli od 17:00 hod. Po změně času bude
začátek výcviku posunutý na 15:00 hod. Nejprve cvičí štěňata a mladí pejsci a následují
zkušenější a starší psi. Členů nám po rozvolnění přibylo a tak je to teď hodně veselé, když
se tam ty štěňátka sejdou a začnou řádit. Akcí jsme moc během léta nestihli, kromě
pravidelného sekání a údržby se nám podařilo dát do pořádku klubovnu i ponatírat překážky.
Zúčastnili jsme se akce:
28. 8. 2021 Zažít Sedlnice jinak - pochod kolem Sedlnic a vaření buřtguláše.
Stanoviště jsme tentokrát měli na cvičáku a zajistil ho Petr Bainar. Účastníci měli za úkol hádat
filmové a pohádkové pejsky. Buřtguláš vařila Simča s Marcelkou a nazvaly ho guláš pana
Majera. No a vyvařily si krásné 3. místo.

A dále jsme uspořádali:
25. 9. 2021 Sedlnický Pejskař - závod byl uspořádán jako klubový, kdy se mohli zúčastnit
členové, bývalí členové a přátelé spolku. Měli jsme dvě kategorie a to pro psí dorost – tedy pro
štěňátka a kategorii Pejskařský borec. U štěňátek šlo o prověření, zda zvládnou následovat
psovoda, přijít na zavolání, přejít přes nezvyklý terén a splnit základní povely. Zúčastnila
se čtyři štěňata a všechna to krásně zvládla. Kategorie Pejskařský borec byla udělána jako
vyřazovací závod, kdy nastoupili dva závodníci najednou a do dalšího kola postupoval ten,
který lépe uspěl. Za úkol měli například chůzi u nohy, přivolání, aport bačkory nebo obložení
pejska piškoty, které nesměl slupnout. O vtipné situace nebyla nouze a myslím, že jsme
se opravdu dobře pobavili. Závodilo deset pejsků a proběhla celkem tři kola.
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Celkovým vítězem a tedy Pejskařským borcem se stala Gabriela Galiová a pejsek
border kolie Cassidy. Na vítěze čekaly pěkné ceny a všichni závodníci dostali účastnickou tašku
s pamlsky pro pejska. Počasí nám přálo a byli jsme rádi, že se konečně můžeme takhle sejít,
zazávodit si a společně si užít hezký den.

Bohdana Krištofová,
jednatelka spolku

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Dne 28. září 2021 proběhl na sedlnické střelnici
již 26. ročník Svatováclavských střeleb – memoriál
PhDr. Emanuela Grepla.

Jaroslav Knápek,
předseda sportovně střeleckého klubu Sedlnice
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KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
16. 10. 2021 od 9.00 sobota – ZAVÍRÁNÍ BARTOŇKY rybářský spolek a SRKS
28. 10. 2021 od 16.00 čtvrtek – KIC Sněženka ve spolupráci se Zahradnictvím KLOS Sedlnice
DUŠIČKOVÝ WORKSHOP
Přijďte si sami vytvořit pod dohledem odborníků smuteční výzdobu na hroby
svých blízkých. Zaplatíte si pouze materiál, který spotřebujete k její výrobě.
6. 11. 2021 od 14.00 a 15.00 sobota - KIC Sněženka, pořádá sociální komise obce
VÍTÁME VÁS DO SVAZKU OBCE: Vítání nových občánků
14. 11. 2021 od 15.00 neděle - PŘÍJEZD SV. MARTINA areál KIC Sněženka (Obec/ZŠ+MŠ)
24. 11. 2021 sobota - Farma Lička Vás zve na adventní prodej - nejen zimní "zásoby",
i adventní vazby, horký mošt, občerstvení.
28. 11. 2021 od 17.00 neděle - před ZŠ a schodiště kostela - (Obec / ZŠ+MŠ)
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s příjezdem Mikulášovy družiny
Sousedské setkání u starostova punče
1. 12. 2021 od 17.00 středa – KIC Sněženka ve spolupráci se Zahradnictvím KLOS Sedlnice
VÁNOČNÍ WORSHOP
Přijďte si sami vytvořit, pod dohledem odborníků, adventní výzdobu svých
domovů. Zaplatíte si pouze materiál, který spotřebujete k její výrobě.
4. 12. 2021 sobota - Farmu Lička navštíví Mikuláš s čertem a možná i andělem.
10. 12. 2021 17.00 pátek – SPOLEČNÉ SETKÁNÍ JUBILANTŮ S VEDENÍM OBCE - KIC Sněženka
10. 12. 2021 18:30 - KIC Sněženka
KONCERT ADVENTNÍ POHODY se skupinou ALFA BAND Kopřivnice
První část koncertu orchestru - poslechová s jeho sólisty, druhá část – zábavně taneční.
Vstupné pro veřejnost 50 Kč (Předprodej – KNIHOVNA od 15.11.2021)
Jubilanti mají vstupné zdarma na základě návratky na akci SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
JUBILANTŮ S VEDENÍM OBCE.
24. 12. 2021 po celý den – most u kostela a u zastávky u Čuntů (Obec / KIC)
ROZSVÍCENÍ MOSTŮ K NAŠIM SRDCÍM
Zapalování vánočních svíček na sedlnických mostech
od 19.00 – Sousedské setkání občanů na obloukovém mostě U Čuntů
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PLÁN AKCÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
14. 1. 2022 od 17.00 pátek - NOVOROČNÍ KONCERT PDS ONDRÁŠEK Nový Jičín
– kostel sv.Michaela (pořádá Obec)
15. 1. 2022 od 20.00 sobota - OBECNÍ PLES KIC Sněženka (Obec/ Kulturní komise/KIC)
29. 1. 2022 sobota - MYSLIVECKÝ PLES
11. 2. 2022 pátek - HASIČSKÝ PLES – (SDH Sedlnice)
25. 2. 2022 pátek - MAŠKARNÍ PLES – (SDH Sedlnice)
11. 3. 2021 sobota - MOJITO PÁRTY - zakončení plesové sezóny (KIC/Obec)
18. 3. 2022 pátek - MAŠKARÁK ZŠ a MŠ s Hopsalínem
16. 7. 2022 sobota – DEN OBCE SEDLNICE
10. 9. 2022 sobota – BŮČEKFEST
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Pondělí 13:00-17:00
Středa 13:00-17:00
O knižních novinkách Vás budeme
informovat
pomocí
facebookových
stránek obce, jen co nám to provozní
situace umožní. Děkujeme za pochopení.
Knihovna Josepha von Eichendorffa
Sedlnice

SLUŽBY KIC SNĚŽENKA
Objednávky pro tisk, kopírování, potisky hrníčků, triček apod., se do 1. listopadu 2021
přijímají pouze v otevírací době knihovny JvE:
Pondělí 13:00-17:00
Středa 13:00-17:00
Poté bude běžný provoz knihovny pokračovat s tím, že příjem zakázek se přesouvá MIMO
OTEVÍRACÍ DOBU KNIHOVNY, tedy na
Úterý 7:00-15:00
Čtvrtek 7:00-15:00
Pátek 7:00-15:00
Tisk a kopírování dokumentů je na počkání.
Potisk upomínkových předmětů a triček bude trvat v termínech od 7 dnů výše, dle velikosti
zakázky, tedy ne na počkání či do druhého dne.

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PORADENSTVÍ
Vážení občané,
chtěla bych vás touto cestou informovat o poskytování sociálních služeb a poradenství
pro občany obce Sedlnice prostřednictvím města Nový Jičín, obce s rozšířenou působností
(ORP). Cílem projektu je vytvoření systému sociálních služeb, který zabrání sociálnímu
vyloučení obyvatel obcí Novojičínska a zabezpečí dostupné sociální služby i v obcích, jako je
obec Sedlnice, které tyto služby na svém území nemají.
V květnu letošního roku opět uzavřela obec Sedlnice s městem Nový Jičín smlouvu, a
tímto se obec zapojila nejen realizačně, ale i finančně do projektu „Zajištění spolufinancování
základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín“.
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Síť sociálních služeb pro občany ORP Nový Jičín je nastavena a naše obec se finančně
spolupodílí na jejím financování. Tato síť má pomoci občanům při řešení různých sociálních
situací a je určena různým cílovým skupinám – seniorům, osobám se zdravotním postižením,
rodinám a dětem, občanům sociálně znevýhodněným. Služby jsou nabízeny buď v pobytové
formě, ale i formě terénní, které jezdí za klientem a poskytují mu pomoc v přirozeném
prostředí.
Pro lepší orientaci využijte poradenství sociálních pracovníků Městského úřadu Nový
Jičín, kteří Vám pomohou a podpoří v nepříznivé životní situaci a budou Vám nápomocni najít
vhodného poskytovatele sociální služby, zařazeného v síti sociálních služeb.
V případě, že budete nějakou formu sociální služby potřebovat pro sebe, své blízké
či poradenství v této oblasti kontaktujte přímo odbor sociálních věcí Městského úřadu
v Novém Jičíně a to:
Bc. Šárku Loskotovou, tel. 556 768 256, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného
opatrovnictví,
anebo
Obecní úřad Sedlnice, Ing. Hanu Dlouhou, tel. 737 871 162, radní pro oblast sociálních a
občanských záležitostí.
Ing. Hana Dlouhá,
radní pro oblast sociálních a občanských záležitostí

FOTOGRAFOVÉ POZOR !!!
Vy, kteří rádi fotografujete sedlnická zákoutí,
plochy, panoramata, můžete mít svůj snímek
v celoročním kalendáři obce na rok 2022 pod názvem
„Fotografové sami sobě“. Stačí jen 2 až 3 fotografie
zaslat
v nejlepším
rozlišení
na
adresu
tvstudio@snezenka.cz. Naši grafici je zpracují buď do
kalendáře anebo ze zbylých příspěvků utvoříme novoroční fotogalerii v našem vysílání
infokanálu. Počítá se také s postupným zveřejňováním vašich fotek na facebooku
obce Sedlnice pod hlavičkou „Fotografové sami sobě“. Těšíme se na příspěvky.
UZÁVĚRKA 18. LISTOPADU 2021.
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VÝZVY OBČANŮM
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, tel. 556 712 637.

Na akci Duše Lesa 2021 u Eichendorffova Dubu vystavovali i sedlničtí umělci.
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S HUMOREM SE NÁM ŽIJE LÍP

Pro všechny ty, kteří nemohou sehnat zubaře: Ušetříte!

Jedna na povzbuzení mysli.
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INZERCE
Farma Lička - Probíhá prodej našich jablek, hrušek, kořenové
zeleniny, zelí i krouhaného, brambor a dalších zimních zásob.
Sedlnice 56, PO-PÁ 7-16 hod., SO 8-12 hod.
Ing. Iva Ličková
Farma Lička, +420 731 414 316, 742 56 Sedlnice 56

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.
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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. 9. 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 13. 12. 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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