Vážení spoluobčané,
vítám Vás v novém roce 2022. Ani jsme se nenadáli, a je tu nový rok. Rok, který snad přinese
plno změn v naší obci a který již bude „normálnější než předešlé dva roky. A myslím, že to již
všichni potřebujeme, neboť je to cítit i na chování některých lidí, kteří tuto dobu nezvládají
a dávají to někdy dost najevo. Ale dost již takovýchto řečí, a doufejme v lepší zítřky.
Hned z počátku roku bych Vás rád pozval na novoroční koncert v našem kostele sv. Michaela
a následně i obecní ples a samozřejmě i na další společenské události, které se konají vždy
počátkem roku, samozřejmě pokud to nám již známé okolnosti současné doby dovolí.
A co nového v obci?
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet na rok 2022, v příjmové
části 40.244.569 Kč, ve výdajové části 45.739.000. Současně schválilo i střednědobý rozpočet
a záměr na získání investičního úvěrového rámce. Tento dokument je důležitý pro možnou
realizaci velkých projektů, mezi ně patří jak rozšíření školy, tak realizaci výstavby chodníků v naší
obce (projekt se skládá ze čtyř etap, projektové ocenění přesahuje 120 mil. Kč). Na tyto akce
budeme žádat příslušné poskytovatele o spolufinancování prostřednictvím dotačních titulů
(v loňském roce jsme již neúspěšně žádali na projekt rozšíření školy).
V přípravě je také výběrové řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukce našeho hřiště
TJ Sokol a přilehlého okolí, v průběhu roku bychom chtěli provést i rekonstrukci ČOV u KIC
Sněženka a prostor KIC Sněženka, především ubytovny. Obec bude pokračovat v opatřeních,
která zadržují co největší množství vody v krajině, a to především v případech přívalových dešťů
ve spolupráci s obhospodařujícími osobami předmětných pozemků.

Začátkem roku zahájíme realizaci rekonstrukce hasičárny v přibližné hodnotě 7,5 mil. Kč, z čehož
část je hrazen dotací poskytnutou Ministerstvem vnitra ČR a Moravskoslezským krajem ve výši
4,3 mil. Kč.

Na zastupitelstvu jsme museli projednat nový systém plateb za odpady, a to z důvodu změny
zákona o odpadech. Původní systém hrazení občanů za odpad (na tento jsme měli výjimku
do konce roku 2021) jsme museli nahradit novým, vycházejícím ze zákona o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce tedy schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde:
- poplatníkem je každá osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovitosti
- poplatek je splatný ve dvou splátkách (do 30.3. a do 30.9. příslušného roku), pro rok 2022
se budou přijímat poplatky od 1.2.2022,
- poplatek činí 700 Kč (vzhledem výdajům obce na odpady, nárust cen svozu, likvidace,
skládkování) poplatník současně zpracuje oznámení o placení poplatku (může i za jiné osoby),
který bude k dispozici na stránkách obce, popř. přímo na obci
- poplatek je možno uhradit přímo na podatelně nebo na účet 020036-1772185329/0800 pod
variabilním symbolem XXX00YY, kde:
- XXX znamená číslo popisné nemovitosti (např. 109)
- YY udává počet osob, hradící poplatek (např. dvě osoby, tedy 02)
- touto vyhláškou se ruší měsíční svozy a prodej žetonů, svozy komunálního odpadu budou
jen 1x za 14 dní dle daného harmonogramu.
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Současně s novým systémem placení za odpady bude
zveřejněn také dokument o Stanovení obecního
systému odpadového hospodářství, jehož přílohou
bude aktualizovaný přehled sběrných míst, určených
k umístění nádob pro tříděný odpad. Byl bych rád,
aby tento přehled byl našimi občany využíván tak,
aby se nehromadil tříděný odpad jen na některých
místech v obci, což nepřispívá ani ke vzhledu obce.
Pro letošní rok plánujeme také navýšení těchto
sběrných míst.

Závěrem – do nového roku Vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, pohody
a mnoho osobních a jiných úspěchů.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
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OBECNÍ ÚŘAD SEDLNICE INFORMUJE
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Aktuální otevírací doba Obecního úřadu v Sedlnicích
Rozsah úředních hodin obecního úřadu
Pondělí

8:00–12:00, 13:00-17.00

Středa

8:00–12:00, 13:00-17.00

Běžná provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
8:00-12:00, 13:00-17:00
8:00-12:00, 13:00-15:00
zavřeno

Pozn.: Je i nadále upřednostňován písemný, telefonický a elektronický kontakt (schránka
před obecním úřadem, tel: 556745591, email: obec@sedlnice.cz, datová schránka:
z3haxtz).

Otevírací hodiny na pobočce Pošta Partner Sedlnice, od 1. 1. 2022
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

ŠKOLNÍ OČKO
V minulém obecním zpravodaji jste se dověděli, jak probíhal ve škole měsíc září.
A co se dělo od té doby?
Pro zájemce pokračuje „doučování“ – dlouhodobý program v rámci Národního plánu,
který má zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19.
V úterý 12. října se žáci 4. ročníku vypravili na dopravní hřiště v Příboře. Nejdříve na ně
čekala teoretická část, ve které je lektor - policista seznámil s pravidly silničního provozu.
V druhé části výuky si žáci vše procvičili na dopravním hřišti při jízdě na kole. Na jaře je čeká další
část výuky a zkouška malého cyklisty. Žáci 5. třídy
se výuky na dopravním hřišti zúčastnili 2. listopadu.
26. října žáci 9. třídy jeli na exkurzi na Úřad práce
do Nového Jičína. Cílem bylo rozšířit obzory
o zaměstnání a středních školách, což je pro deváťáky
velmi aktuální téma.
V měsíci říjnu ve škole proběhly 3 výtvarné
workshopy – zájemci dělali tečkované mandaly, vyzkoušeli si práci se smršťovací fólií a vyzdobili
vázičky či svítilny formou leptání skla.
14. listopadu vystoupili žáci v rámci Příjezdu
svatého Martina do obce. Představili se ve ztvárnění
písně Měsíce, kterou zpívá Hradišťan. Tu doprovodili
hrou na zvonečky.
Vzhledem k tomu, že epidemie nabírala na síle, bylo rozhodnuto, že od pondělí 8.
listopadu se začne s plošným testováním žáků (neočkovaných). Pokud měl někdo z žáků
pozitivní antigenní test (pro jistotu jsme prováděli i kontrolní), volali jsme rodičům, kteří si své
dítě ve škole vyzvedli. Ti pak kontaktovali pediatra a byli odesláni na konfirmační PCR test. Pokud
nám rodiče sdělili, že dítě mělo PCR test pozitivní, prostřednictvím Školy on-line jsme rodičům
dětí, které byly s „pozitivním“ dítětem v kontaktu, předali informaci s tím,
že o dalším postupu rozhoduje hygiena. Ta má hlavní slovo a o opatřeních rozhoduje
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až po vytrasování pozitivně testovaného dítěte. KHS
pak definuje rizikové dny, které nám sdělí. Na základě
jejích pokynů připravujeme seznamy rizikových
kontaktů
a další podklady pro trasovací SMS.
Od listopadu byly v karanténě tři třídy. Ve škole
mohli zůstat jen ti ze třídy, kteří se s pozitivním
jedincem v rizikové době nesetkali. Vzhledem k tomu,
že od konce října byly zkrácena doba karantény, kterou
je možné ukončit negativním PCR testem provedeným
ne dřív než 5. den od rizikového kontaktu, začaly
se některé děti již po týdnu postupně navracet
do školy. Docházelo tak k způsobu výuky velmi
náročnému na organizaci práci vůbec, k tzv. hybridní
výuce – učitel současně vzdělával děti přítomné
ve třídě i připojené on-line z domova.
Abychom omezili kontakty žáků z různých tříd, v rozvrhu hodin od prosince tělesnou
výchovu nedělíme na chlapce a dívky, ale zůstávají pospolu žáci jedné třídy.
6. prosince se žáci 9. třídy proměnili v Mikuláše, čerty i anděly. V knize hříchů sice byla
zapsána nějaká jména, ale zlobivce si do pekla neodnesli žádného. Děti si za písničky vysloužily
sladkou odměnu, a kdo měl odvahu, tak se s Mikulášovou družinou i vyfotil.
V pondělí 20. prosince v odděleních školní družiny našly děti pod stromečky spoustu
dárků. 22. prosinec byl posledním dnem kalendářního roku, který žáci strávili ve škole.
Na třídních besídkách si kromě jiného připomněli vánoční tradice, rozdali dárky…

Přeji Vám všem pohodové Vánoce a rok 2022 plný zdraví, lásky a radostných chvil.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Leden v mateřské škole
Po návratu z vánočních prázdnin se děti
pochlubí zážitky z Vánoc a budeme se věnovat
tématu Tří králů. Budeme čekat, jestli alespoň trošku
nasněží, abychom mohli zaměřit činnosti na hry
o zimě a zimních sportech. Každý rok využíváme
sněhové nadílky k hrátkám na naší zahradě. Jakmile
napadne sníh, vezmeme lžíce na sáňkování a užíváme
si do sytosti na našem kopečku. Děti z odloučeného
pracoviště tyto aktivity přesunují do školní zahrady
a všichni se na sníh velmi těší. Tak snad se dočkáme :-)
Všem dětem i dospělákům přejeme zdravý, šťastný
a spokojený nový rok.

Eva Hryzláková, vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Ani jsme se nenadáli a je tu konec roku. A tak ten proběhlý rok krátce zhodnotím. Po krizi,
kdy vzhledem k proticovidovým opatřením a omezení výcviku, chodilo na cvičák jen pár
statečných, se nyní situace zlepšila. Přibylo nám nových členů a štěňátek a tak je na výcviku
hned zase veselo a živo (někdy až moc). Jsme fajn parta a společně jsme zvládli kromě výcviku
i nějaké ty brigády, procházky i klubové závody. Na podzim jsme s pejsky podnikli tyto aktivity:

28.10.2021 Procházka kolem Bartošovických rybníků
Využili jsme tento sváteční den k
společné procházce. Počasí bylo
luxusní, listí na stromech krásně
vybarvené, prostě parádní relax. Účast
odpovídala pěknému počasí, dorazili
i někteří bývalí pejskaři, takže bylo
příjemné
se
s
nimi
potkat
a popovídat si.
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Celkem nás bylo 15 lidí a 14 psů. Někteří běhali na volno a snažili se ulovit ty menší rychlíky,
někteří šli raději na vodítku, ale i tak byli spokojení, že jsou venku s páníčky.

29.10.2021 Setkání na kuželkách
V pátek v podvečer jsme se sešli v sedlnické kuželně, abychom utužili kolektiv a trošku se pobavili.
Tak si konečně zkusili zahrát i ti, co nechodili na kuželkářskou amatérskou ligu. Ta se sice letos
asi konat opět nebude, ale aspoň víme že máme další adepty do Fifinek a možná i Rafanů.
Tak nezbývá než doufat, že snad příští rok už vše bude normální a nebudou žádná proticovidová
opatření.

17.11.2021 Procházka na Červený kámen nad
Kopřivnicí
Využili jsme dalšího volného dne a udělali jsme
si psisky procházku. Počasí tentokrát bylo trošku
pošmourné, ale nepršelo, tak to šlo. Tentokrát
se zúčastnili pejsci podobné velikosti, takže
se nekonal lov pidipsů a hafani mohli běhat skoro
celou procházku na volno. Vzhledem k tomu,
že jak psi, tak i my psovodi jsme na tom byli fyzicky
stejně, procházku jsme nakonec kolem Šostýna
a po NS Lašská - Kopřivnice až na Červený kámen natáhli na 9 kilometrů. Celou trasu zvládl
i 13letý malamut Art, klobouk dolů před jeho kondicí.
5.12.2021 Mikulášský závod
V neděli den před Mikulášem jsme si
místo výcviku udělali Mikulášský
závod. Disciplíny byly například chůze
u nohy, průchod pamlskovou uličkou,
odložení,
hod
aportem
na cíl – všechny zapeklitě stížené,
ale andělsky hodnocené. Psovodi
i pejsci mohli přijít tématicky oblečení.
Nejkrásnější maska psovod byla
vyhlášena Verča a nejkrásnější pejsek
byl Tim. Celkem se závodu zúčastnilo
11 dvojic. Nejvíce bodů v závodě
~9~

získala Dáša s Jessi, druhé místo obsadila Valerie se štěňátkem Nickem a třetí místo získali Sára
s Azorkem. K občerstvení byl teplý punč a nějaké ty dobroty - co kdo donesl.
Závěrem bych chtěla za Pejskaře do nového roku všem občanům popřát pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a rodinnou pohodu.
Bohdana Krištofová, jednatelka spolku

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Ohlédnutí za aktivitami v uplynulém čtvrtletí:
Scházeli jsme se po celou dobu v menším počtu v zámeckém parku. S našimi jubilanty jsme
oslavili jejich narozeniny (září: paní Libuše Brožová; listopad: paní Helena Hřibová; prosinec: pan
Víťa Vrbica). Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Mikulášskou nadílku jsme spojili s tradiční návštěvou hospůdky u Rybníka v Bartošovicích.
Mikuláš všem nadělil dárek: „lahvinku rumu v zástěrce“. Vtipné zástěrky ušila paní Vlachová,
které za nápad moc děkujeme. Touto akcí jsme uzavřeli rok 2021. Příští setkání důchodců
plánujeme na 5. ledna 2022 v sále ve Sněžence.
Závěrem přejeme všem občanům Sedlnic do Nového roku ZDRAVÍ, které všichni potřebujeme,
ŠTĚSTÍ, které stále hledáme a LÁSKU, bez které nelze žít!
Olejáková Marie, Klub důchodců Sedlnice

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Dobrý den paní redaktorko,
dnes za nás promluví nejstarší
střelec, pan Indyk.
Pane Indiku, řekněte nám něco o
sobě a povykládejte, jak jste se
dostal ke střelbě.

Ke střílení jsem se dostal už jako kluk v roce 1944, kdy na našem území po přechodu fronty bylo
spousty zbraní a jako kluci jsme neměli o střelbu nouzi.
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Při plnění základní vojenské
služby v poddůstojnické škole
v
Bučovicích
u
Brna
u protiletadlového pluku
jsem
nastřeloval
všem
zbraně, proto že mi to šlo
nejlíp ze všech a střelba mně
zaujala tak, že po ukončení
voj. služby jsem se přihlásil
do sportovního klubu Tatry
Kopřivnice
kterou
jsem
reprezentoval ve sportovní
pistoli.

(na fotografii zleva Zd. Bartoš, xx, Michalík, dole syn Michalíka)
A od kdy se datují Vaše začátky v SSK Sedlnice?
Bylo to po roce 1968 a střelnice
byla vytěžená pískovna, kde jsme
stříleli v otevřeném terénu
směrem do vybagrovaného valu.
V roce 1975 jsme udělali
rekonstrukci, stavěl se přístřešek,
betonovala
podlaha
vše
svépomocí a např. štěrk jsme
brali z potoku, písek z valu. Když
zavzpomínám,
pamatuji
na střelce Emila Grohmana, Otu Šnajdera,
Milana Janyšku, Josefa Machníka, Karla
Krejčího, Rostislava Kletenského, Jana Ručku,
Josefa Sosíka, Zdeňka Baroše a spousta jiných.
O střelbu byl velký zájem a Svazarm
ji podporoval, včetně munice, kterou jsme
fasovali.
~ 11 ~

A můžete nám říct o vaši a klubových sportovních úspěších?
Každý rok jsme se probojovali
do krajského kola a nezřídka
i do republikového.
Nejlepší dosažené výsledky, kdy
maximální počet bodů byl 600
Libovolná pistole 554 bodů
Vojenská pistole 582 bodů
Sportovní pistole 588 bodů
Vzduchová pistole 586 bodů.
To jsou velice pěkné výsledky a za SSK Sedlnice vám popřejeme pevnou ruku, zdraví a bystré oko.
Taky všem Sedlnickým přejeme vše NEJ! A hlavně zdraví!
Jaroslav Knápek, předseda SSK Sedlnice

TJ SOKOL SEDLNICE ODDÍL KUŽELEK INFORMUJE
Kuželkářská sezóna 2021-2022 nám začala 11. 09. 2021 a my jsme po dlouhé době zažili
atmosféru zápasu. Předloňský ročník jsme nedohráli, chyběly nám čtyři zápasy do konce.
Z loňského ročníku jsme pro změnu odehráli jenom 4 zápasy, a pak se ukončily všechny
sportovní aktivity ve vnitřních prostorách.
Po úbytku hráčské základny máme v soutěži pouze jedno družstvo dospělých, hrajeme
Severomoravskou divizi, což je 4. nejvyšší soutěž v ČR.
První 3 zápasy jsme se rozkoukávali a získali 1 bod z venkovní dráhy. Potom následovala šňůra
5 ti vyhraných duelů a ke konci podzimní sezony jsme již žádné další body nezískali. V tabulce se
držíme v horní polovině a patří nám 6. místo z celkového počtu 12. družstev. Podrobné výsledky
všech soutěží družstev lze najít na stránkách https://kuzelky.com. Jarní část sezony nám bude
pokračovat v půlce ledna. Mezi tím si zahrajeme ještě 08. 01. 2022 okresní přebory jednotlivců,
na naší kuželně budeme hostit kategorii žen a seniorek.
Pro veřejnost jsme letos moc akci neuskutečnili, ve vnitřních prostorách je to v současné době
složité. Zajistili jsme pouze stanoviště v akci obce „Zažít Sedlnice jinak“.
Do nového roku bych chtěl popřát všem mnoho nejen sportovních úspěchů.
Za oddíl kuželek, Milan Janyška ml., TJ Sokol Sedlnice
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE

Děkuji našim členům za celoroční aktivní podíl na činnosti spolku, zajišťování akcí a při údržbě
areálu Bartoňky.
Rybářské mládeži za jejich kladný vztah k vodě a hlavně údržbě okolí měrného bodu.
Všem občanům obce Sedlnice přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v roce 2022.
Petr Kabuďa, předseda rybářského spolku Sedlnice
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DIVADELNÍ SPOLEK SEDLO INFORMUJE
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Při posledním ročníku sbírky jsme se museli obejít bez koledníků, které nahradili koledníci
online. Přestože je doba stále složitá, koledníci 1. ledna 2022 přijdou k vám a budou rozdávat
radost a požehnání, a také prosit o příspěvek na lidi v nouzi. Za dodržení epidemických opatření
a hygienických doporučení, ale věříme, že se stejným nadšením a vírou v lidskou solidaritu
a dobrotu, které je dnes potřeba více než kdy jindy.
Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět několika způsoby:
- navštíví vás nebo potkáte Tři krále a přispějetete do kasičky s logem Charity Česká
republika
- přispět můžete do statických kasiček, které naleznete na úřadech, v kostelech
či obchodech (v obci Sedlnice budou umístněny v kostele sv. Michaela archanděla,
na Obecním úřadě a pokud se podaří, tak možná i na poště)
- můžete darovat prostřednictvím Online koledy
- můžete zaslat dárcovskou sms (více na www.darcovskasms.cz)
- poslat bezhotovostní dar složenkou nebo převodem na sbírkový účet (Tříkrálovou sbírku
můžete podpořit darem přes složenku,
či převodem na sbírkový účet: 66008822/0800, VS 777.)

Charita Kopřivnice, trikralovasbirka.cz
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Veškeré akce se řídí platnými epidemiologickými opatřeními.

14.1.2022

NOVOROČNÍ KONCERT PDS ONDRÁŠEK Nový Jičín
(v kostele sv. Michaela Sedlnice, pořádá KIC Sněženka)

15.1.2022

OBECNÍ PLES (v sále KIC Sněženka)

22.1.2022

REGIONÁLNÍ VINYL BURZA (v prostorách KIC Sněženka)

30.1.2022

ZASE TI TUPITELÉ (divadelní představení, v sále KIC Sněženka)

11.2.2022

HASIČSKÝ PLES – (v sále KIC Sněženka, pořádá SDH Sedlnice)

25.2.2022

MAŠKARNÍ PLES – (v sále KIC Sněženka, pořádá SDH Sedlnice)

11.3.2022

MOJITO PÁRTY – zakončení plesové sezóny
(v sále KIC Sněženka, pořádá KIC)

18.3.2022

MAŠKARÁK ZŠ a MŠ s Hopsalínem - 16:00 (pořádá ZŠ a MŠ
Sedlnice)

13.-15.4.2022

SNĚŽENKA DO KRAJKY SCHOULENÁ
(prodejní výstava, v prostorách KIC Sněženka, pořádá KIC)

16.7.2022

Den obce (pořádá KIC Sněženka)

10.9.2022

Bůčekfest (pořádá KIC Sněženka)

Aktuality ke všem akcím sledujte na webových stránkách obce Sedlnice
www.sedlnice.cz
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KIC SNĚŽENKA INFORMUJE
V době Vánočních svátků roku 2021 se život našeho kulturního domu nezastavil. Uskutečnilo se
zdobení aleje Ceny Miroslava Moravce, kam jsme následně zvali občany k vánoční procházce.
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To ale nebylo jediné místo, kam jsme soustředili své síly. Přímo na štědrý večer jsme spolu
s občany rozsvítili v naší obci na znak pospolitosti a společenské pohody hned dva mosty.

Na závěr kalendářního roku jsme uspořádali ještě rozloučení se se starým rokem a vším hezkým
i těžším, co nám přinesl a pozvali jsme si vynikajícího flašinetáře, pana XX, který svým umem
rozveselil okolní prostory kolem Sněženky.
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KIC SNĚŽENKA NABÍZÍ
Objednávky pro speciální tisk na hliníkový plech (max A4), výrobu upomínkových předmětů,
potisky hrníčků, triček apod. jsou přijímány MIMO OTEVÍRACÍ DOBU KNIHOVNY, tedy v:
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.

VÝZVA 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.

CENÍK Sauny a tělocvičny od 1.1.2022
Tělocvična 150,-Kč/1hod
Sauna 60,-Kč/1hod
Privátní sauna 800,-Kč/1hod
Permanentka 1100,-Kč/10 vstupů
(mimo provoz veřejnosti a minimálně týden dopředu dát vědět)
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CENÍK PRONÁJMŮ SALŮ KIC SNĚŽENKA SEDLNICE
od 1.1.2022
Standartní struktura nabídky:
Sály se předávají pronajímatelům uklizené s vytřenou podlahou
Kapacita hlavního sálu – 100 sedících za stoly
Kapacita středního sálu restaurace – 80 sedících
Podium 6x3 metry – rozebíratelné na hlavním sále, na středním sále lze postavit další menší
Klavír
Repro box
Kuchyňka se základní výbavou (plotýnkový vařič a trouba, lednice)
Nádobí, sklenice, příbory
Bar na každém sále
Šatna
WC bezbariérové – hlavní sál (3x + 1x kuchyňka), střední sál 2x
Velkoplošné projekční plátno 4x3 metry, Světelné efekty zabudované na sále
Ubrusy hlavní sál – 40 Kč/ks (poplatek z důvodu čištění, žehlení, mandlování)
Ceník:

1500 Kč/den (pátek, sobota, neděle)
1000 Kč/den (pondělí, úterý, středa, čtvrtek)
Dnem se rozumí čas přípravy na akci a hrubého úklidu pronajímatele po akci v rozsahu:
Od 12hodin předešlého dne do 24 hodiny dne následujícího, pokud na sále nebude kulturní život
v obci nevyžadovat jinak (garance pronajímatelů je však od 12 hodin následujícího dne).
Příklad: pátek od 12.00hodin do neděle 24.00 hodin (nebo jen do 12.00hodin, pokud odpoledne
bude na sále další akce.
Od pronajímatele se dále vybírá vratná záloha 3000 Kč, která by případě sloužila k pokrytí
případných způsobených škod na sále a v areálu kolem KIC Sněženka, popřípadě ztrát
pronajímajících předmětů (nádobí apod.) Pokud bude vše v pořádku, vrací se v plné výši.
Nadstandartní nabídka, není v ceně pronájmu:
- Využití centrální audio a video techniky pouze s obsluhou na hl. sále (mixážní pult + repro)
anebo kina se zvukem 5.1, cena dohodou dle rozsahu využití, minimálně však 500 Kč za každou
započatou půl hodinu.
- 500 Kč je zpoplatněna demontáž podia hlavního sálu, jeho uskladnění mimo objekt a následná
zpětná montáž pracovníky KIC Sněženka, podium – střední sál taktéž za 500 Kč.
Tyto pronájmy budou součástí předávacího protokolu s vyčíslením zápůjček nádobí
a popřípadě i techniky.
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Chráněné bydlení NaNovo Sedlnice informuje
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S HUMOREM SE NÁM ŽIJE LÍP

INZERCE
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Sedlničan–čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, 742 56 dne 05. 01. 2022. *
* 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 650 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. 2022.* 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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