Vážení spoluobčané,
I když si s námi teď právě příroda pohrává svým aprílovým počasím, nesmí nás to negativně
ovlivnit, i přes skutečnost, že probíhá válka, která není až tak od nás vzdálená. Ba právě naopak,
musíme žít s pozitivní náladou a myšlenkami, a to přenášet i na i na uprchlíky, přicházející
s válkou strádající Ukrajiny. A také nesmíme zapomenout na období Velikonoc, což se také
projevuje i akcemi pod záštitou obce, kterých není málo. Jsem rád i za to, že se do těchto akcí
zapojují i občanská sdružení, což je vždy potěšující pocit, že se najdou i takoví lidé, kteří se snaží
něco udělat pro ostatní a že ne všichni čekají na to, kdo co připraví. Proto Vás všechny zvu na
tyto akce, myslím si, že každý si přijde na své a je škoda toho nevyužit, sledujte především web
obce, kde je možno zjistit konkrétní informace.
A co nového v obci?
Zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání rychle reagovalo a schválilo okamžitou
humanitární pomoc ve výši 20.000,- Kč pro válku postiženou Ukrajinu formou zajištění
potřebného především zdravotnického materiálu. Navíc se obec připojila v rámci DSO Poodří na
humanitární sbírce, a i v rámci obce byly uskutečněny obdobné sbírky a pomoc Ukrajině, za což
všem děkuji a vážím si toho, že občanům a podnikatelům ze Sedlnic není tato situace lhostejná.
ZO také schválilo projekční kancelář Beprodo s.r.o. jako zhotovitele projektové dokumentace na
rekonstrukci hřiště TJ Sokol, to to především samotného zázemí, hřiště a okolí, projekt je
rozdělen do několika na sobě nezávislých etap tak, aby bylo možné čerpat příslušné dotace,
neboť současný stav není příliš uspokojivý a je nutno s tím do budoucna něco udělat. Také se
pamatuje na „dodělání“ spodní části tohoto areálu společně s tenisovými kurty a ostatními
plochami, kde by mohlo vzniknou další prostory pro sportování.
ZO schválilo úvěrový rámec ve výši 50 mil. Kč, který je nutný k realizaci některých projektů
v rámci naší obce. Jedná se především o dostavbu chodníků v obci, kdy, již byl požádán Státní
fond dopravní infrastruktury o dotaci na výstavbu chodníku 4. etapy, vedoucí od rozcestí
Bartošovice po zastávku Jednota (předpoklad celkových nákladů ve výši 35 mil. Kč, z toho dotace
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by měla činit kolem 19 mil. Kč). Dalším projektem by mělo být rozšíření ZŠ Sedlnice, kde čekáme
na vyhlášení příslušného dotačního titulu (pozdržení kvůli později schválenému rozpočtu ČR),
kdy již proběhlo i výběrového řízení na zhotovitele této realizace.
V současné době probíhá rekonstrukce hasičárny, předpoklad ukončení červen tohoto roku.
Jedná se o starší projekt, kdy jsme na něj žádali již několikrát o dotaci z peněz Ministerstva vnitra
ČR a MSK, dotaci jsme obdrželi až v polovině v loňského roku.
Na základě probíhající opravy mostu „U splavu“ pod patronací Správy silnic MSK (což také
souvisí se slíbenou rekonstrukcí silnice od Borovce po rozc. Bartošovice a která by mohla
proběhnout do konce tohoto roku) a výměny vodovodního řádu pod patronací SMVAKu,
dochází v dotčených lokalitách k omezení pohybu chodců, a i silniční dopravy, předpoklad
ukončení těchto omezení je do konce letošních prázdnin.
Na Ministerstvu financí ČR stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky na revitalizaci
oblasti Bartoňky, jimž hlavním investorem je toto ministerstvo. Jedná se také o dlouhodobý
projekt, na které byly slíbené peníze ministerstva financí a který jsme až v loňském roce prosadili
až do fáze možné realizace v rámci financování obdobných projektů.
V souvislosti s letním časem, jsme upravili na žádost občanů provozní dobu sběrného místa, a
to každé úterý od 14:00-17:00 hod. Další úprava bude provedena nejspíše se změnou času.
V blízké době dojde k úpravě dopravního značení v části obce – Borovec, a to v souvislosti se
snížením rychlosti a označením začátku a konce obce z důvodu zvýšení bezpečnosti v dotčené
lokalitě, ale platná legislativa nám neumožnila toto dopravní značení zjednodušit pouze
„posunutím“ dopravního značení začátku a konce obce. Současně s tím se nám zatím
nepodařilo u příslušných orgánů prosadit zákaz tranzitu nákladní dopravy přes naší obec.
Závěrem mi jen dovolte malou poznámku…. V červenci bych Vás rád všechny pozval na den obce
(a nerad to rozlišuji, ale protentokrát mi odpusťte – jak starousedlíky, tak nově přistěhované),
program bohatý, občerstvení zajištěno, jen nemohu slíbit počasí…ta doba je dávno pryč.
K Bůčekfestu kromě pozvání snad jen – ano, je to první Bůčekfest se vstupným. Bohužel v dnešní
době si obec nemůže dovolit financovat dvě akce v roce, tak jako to bylo v minulých létech
(neboť je z větší části financovala). Nejen že nás čekají finančně náročné projekty, které se musí
zrealizovat a jsou pro nás pro všechny potřebné (což cítím doufám nejen já, ale i většina občanů
a třeba mohly být již dávno zrealizované), ale zvýšily se náklady na vše (což pociťujeme všichni
a ve všech sférách našeho života), umělce nepočítaje.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
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OBECNÍ ÚŘAD SEDLNICE INFORMUJE

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

Poznámka: 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
Od března začalo uvolňování proticovidých opatření a i my ve škole jsme se mohli začít
vracet „do normálu“.
V pátek 18. března po poledni se sál Sněženky začal plnit nejrůznějšími maskami –
princeznami, kovboji, hojné zastoupení měla Bradavická kouzelná škola, Avengers, Anonymous,
zahlédli jste královnu Zlobu, ježibaby, hasiče, kočky, čmeláky … Ti všichni si přišli užít maškarní
ples.

Klaun Hopsalín měl pro všechny přítomné přichystáno spoustu zábavy. Pomohla mu v tom
i zebra Marty, Baby žralok
i myšák Mickey.
Kromě
tance děti si děti mohly
i zasoutěžit a čekala
je i tombola. Maškarní ples
si všichni pořádně užili :-)
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Žáci 1. a 2. třídy se 16. března vydali do Planetária v Ostravě
Se zvířátky do vesmíru jsme se dneska vydali,
proletěli kolem Země, Měsíci jsme mávali,
Mléčnou dráhou „prosvištěli“, černé díry zkoumali…
a na závěr se zvířátky si zanotovali.
Vesmír prý je spravedlivý, den a noc se střídají,
a když my dnes půjdeme spát, někde jinde si hrají.
Jen planetky hádají se, která z nich je vlastně nej…
Každá z nich má svoji zvláštnost, kolem Slunce je jich rej.
A vesmírná kuřátka? To jsou malá miminka, hvězdy právě narozené.
Koukněte se na oblohu, jak je jimi posetá!
Sírius, dvě medvědice, jednorožec, Perseus…
Stačí večer k nebi vzhlédnout a i další najít zkus.
Projekt OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
V rámci tohoto projektu můžeme využít nabídky Světa
techniky v Ostravě a zúčastnit se vzdělávacích programů,
které jsou připraveny.

TAJEMNÁ SUBSTANCE (program pro 8. třídu)
22. března nás přivítal alchymista ze dvora Rudolfa II.
Tadeáš Hájek z Hájku (tím byla lektorka). Ta si nás odvedla
do chemické laboratoře, kde jsme nejdřív absolvovali
teoretickou část – seznámili jsme se s pojmem alchymie
a snahami objevit kámen mudrců, elixír mládí, tekuté
zlato i s rozdílem mezi alchymií a chemií. Hlasovací hrou Kahoot jsme oprášili znalosti
chemických pomůcek, které jsme později použili i prakticky (Karolína byla nejlepší

).

Po zvládnutí teoretické části, jsme se stali mladými pomocníky alchymisty a naším úkolem bylo
vyřešit pomocí moderních metod analytické chemie, co za tajemnou látku máme na svém stole.
Rozdělili jsme se do dvojic (někdo pracoval i sám), vylosovali si číslo stolečku, oblékli pracovní
plášť a pustili se do práce. Celý postup naší práce jsme měli dopodrobna popsaný krok po kroku
na tabletu, který nás při správné odpovědi posunul dál, při nesprávné vrátil zpět. Nejdřív jsme
si všichni měli prohlédnout daný vzorek a pouze pomocí smyslů (zrak, čich) měli odhadnout,
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o jakou látku se asi jedná. Svůj typ
jsme zaznamenali na pergamen,
který si lektorka od nás vybrala, a dál
už pokračovalo naše bádání
k odhalení látky. Zkoušeli jsme
rozpustnost ve vodě, zahřívali nad
kahanem ve spalovací lžičce, pak
i ve zkumavce a porovnávali, zda
se jedná o látku organickou nebo
anorganickou, žíhacím drátkem
zjišťovali, jak daná látka barví plamen, kapkovou metodou ověřovali, zda látka tvoří sraženinu
a jaké barvy. Výsledky našeho bádání nás dovedly k odhalení tajemné látky. Někteří z nás zjistili,
že jejich látkou byl chlorid sodný (kuchyňská sůl), jiní síran měďnatý (skalice modrá).
Po ukončení bádání jsme společně s lektorkou porovnali naše typy zapsané na pergamenu.
Pouze Magda s Terkou měly správný typ, že se jedná o sůl. Sice nenapsaly, že kuchyňská,
ale byly nejblíž. Typy chlapců, že se jedná o střelný prach, nás pobavily. Projekt nás velmi zaujal
a byli jsme rádi, že jsme si některé jednoduché pokusy mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

JAK SE NEZTRATIT (program pro 7. třídu)
My sedmáci jsme absolvovali vzdělávací program
JAK SE NEZTRATIT. Měli jsme turistickou mapu, kde
jsme
určovali
trasu
z
Bolt
Tower
ke Slezskoostravskému hradu, dále do ZOO Ostrava
až k rozhledně Landek.
Seznámili jsme
se s výhodami a nevýdami použití navigací GPS,
zábavnou formou jsme si prohloubili základní
znalosti používání mapy, zapisování mapových
značek i znázornění terénu.
Po absolvování programů jsme si udělali patnáctiminutovou přestávku na občerstvení a poté
se vydali do expozic Velkého světa techniky. Prošli jsme si Svět vědy a objevů, Svět civilizace
a Svět přírody. Vyzkoušeli spoustu zábavných a poučných atrakcí (jak pracují různé druhy
elektráren, koloběh vody, prošli jsme se vesmírem, natankovali benzín do auta, nakupovali
v obchodě, nechali se vyfotit a zhotovit si karikaturu svého obličeje, pomocí solárních panelů
roztočili vrtulku, nechali po ruce lézt pavouka, vlastní silou vytvořili elektřinu a rozsvítili žárovku,
do modelu člověka se snažili dát na správné místo jeho vnitřnosti a spoustu dalších super
aktivit).
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Dopoledne ve Světě techniky určitě stálo za to :-)

KOUZLO ZRCADLENÍ a druháci
Druháci ve středu 30. března
navštívili Svět techniky v Ostravě
a zamýšleli se nad „souměrností“
kolem nás v programu KOUZLO
ZRCADLENÍ. Zajímavé „bádání“
připomínalo spíš hraní, a to
se všem líbilo. Na závěr našli
rozptýlení
v
expozicích
vystavených na chodbách.

Prošli jsme jen kousek, chtělo by to času víc
– nezbývá než zase přijet, dozvědět se ještě víc.
Vodorovná nebo svislá? Souměrný či ne?
- nejčastější otázky včerejšího dne.
Váháš? Je v tom kus zmatku?
Odpověď je v zrcátku!
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Prvňáčci a KRÁLOVSTVÍ SYMETRION
V pátek 8. dubna jsme autobusem vyrazili do
Světa techniky do Ostravy. Zúčastnili jsme
se vzdělávacího programu království Symetrion,
kde jsme zkoumali vlastnosti souměrných
a nesouměrných věcí kolem nás, vytvářeli jsme
souměrného
motýlka
a
dokreslovali
„souměrnou“ královskou korunu. Vytvořením
okénka jsme hodnotili, zda písmeno je nebo není
souměrné. Bylo to velmi zajímavé a zábavné.
Ve druhé části dnešního dopoledne jsme
si prohlédli různé expozice. V interaktivní expozici
jsme si vyzkoušeli, jak je to žít s hendikepem,
vyrobili jsme si lžičku, pozorovali jsme vesmír,
naučili jsme se porozumět tomu, jak svět kolem
nás funguje.

Exkurze ve firmě Job Air Technik a.s.
Ve čtvrtek 31. března absolvovali žáci 8. a 9. třídy
exkurzi v Job Air Technik a.s. Vnitřní plocha hangáru
není omezována sloupy a je považována za jeden
z největších hangárů pro opravy a údržbu letadel
ve střední a východní Evropě. Po úvodní části
následovala komentovaná prohlídka obou hangárů,
kde se právě prováděla údržba několika letadel.
Průvodce žákům vysvětlil a přiblížil mnoho
odborných a technických oblastí, např. způsob
manipulace s letadly v hangáru, postup při údržbě
a opravách letadel. Také se zmínil o pracovní
náplni profese letecký mechanik a o výcviku učňů.
Asi největším zážitkem byla prohlídka kokpitu
a možnost sednout si na sedadlo druhého pilota.
Exkurze umožnila žákům poznat reálné pracovní
prostředí. Získaných poznatků mohou využít
při svém rozhodování o dalším studiu.
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GRATULUJEME
Dne 9. března proběhlo v Příboře okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo
5 žáků a všem se podařilo umístit ve svých kategoriích na stupních vítězů. Lucie Orságová
(v kategorii žáků 8. a 9. tříd) a Zoe Stanovská (v kategorii žáků 2. a 3. tříd) získaly 1. místo, Liliana
Valová (kategorie 4. – 5. třídy) a Adélka Mrázková (kategorie 2. a 3. třídy) 2. místo a Tadeáš
Kopřiva (v kategorii žáků 4. – 5. třídy) obsadil 3. místo. Děkujeme jim za skvělou reprezentaci
školy a gratulujeme k pěknému úspěchu.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
V pondělí 4. dubna a v úterý 5. dubna probíhal v naší škole zápis do 1. třídy. 1. září bychom měli
přivítat 29 prvňáčků. Vzhledem k tomuto počtu jsme začali s přípravami, abychom pro ně mohli
otevřít dvě samostatné třídy. Vypadá to tedy tak, že v sedlnické škole by po 26 letech mohly být
v jednom ročníku dvě třídy (tím dosud posledním byl školní rok 1996/1997).

ČÁPI SE VRÁTILI
Jaké bylo naše překvapení, když ve čtvrtek 7. dubna
odpoledne začal kolem hnízda kroužit čáp. Nejdříve
nesměle usedal na hnízdo. Vypadalo to, jako by se
chtěl ujistit, že je to opravdu to hnízdo, které loni
opustil. „Je to ten náš?" ptaly se děti ze školní
družiny, které si v té době hrály na školní zahradě.
Tajně jsme doufali, že ano... V pátek už v hnízdě
odpočívali oba dva. Tak ať se jim u nás líbí. A třeba se
dočkáme i malých čápů :-)
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice
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PEJSKAŘI INFORMUJÍ
I v tomto roce stále přijímáme nové členy. Výcvik nyní probíhá v letním čase každou neděli
od 17 hodin. Více informací naleznete na našich stránkách:
https://kynologiesedlnice.websnadno.cz/
V prvním čtvrtletí jsme, kromě pravidelného výcviku, zatím stihli jen pár akcí:

2.1.2022 Procházka na Libhošťskou Hůrku
Hned první neděli v novém roce jsme podnikli první výšlap, a to na Libhošťskou Hůrku. Opět
se zúčastnil Mirek s Evičkou a jejich psí smečka, takže to vypadalo, že nás je hodně. Celkem bylo
10 psů a 8 psovodů. Šli jsme ze Závišic po naučné stezce a pak jsme se vraceli přes louky z druhé
strany. Počasí nám přálo a bylo příjemně, nemrzlo, tak bylo trochu bahno, ale až na trošku
začuněné psy to šlo. Potkali jsme několik stád srneček, což většina pejsků zvládla v pohodě.
A tak jsme začátek roku zahájili pro pejsky nejoblíbenější aktivitou – procházkou a hraním
s kamarády.

23.1.2022 Členská schůze
V roce 2021 z důvodu opatření proti onemocnění Covid 19 schůze neproběhla, a tak jsme si letos
pospíšili a schůzi svolali, když to bylo možné. Tentokrát jsme ji uskutečnili v naší klubovně, sice
bylo trochu těsno, ale dobrých lidí se vždy hodně vejde, takže jsme to zvládli. Zhodnotili jsme
předchozí období, zkontrolovali očkovací průkazy, schválili výši členského příspěvku,
a co je nejdůležitější – schválili zaslání žádosti o registraci pod MSKS – čímž bychom se stali
oficiálním kynologickým klubem.
~ 11 ~

3.4.2022 Socializační procházka přes Sedlnice
Účast byla tentokrát velmi slabá – čtyři psi
a pět Pejskařů, asi všechny odradilo počasí,
i když na procházku jsme měli celkem solidně
a svítilo i sluníčko. Obešli jsme to kolem
vodárny, Josefova dubu, kolem Ličkových polí
a zpátky po hrázi kolem Sedlničky. Po cestě
jsme si opekli dokonce i buřty. Bylo fajn,
nebylo koho socializovat, neboť všichni psi to
zvládli spolu v pohodě a my jsme si užili
s pejsky hezkou neděli.
Bohdana Krištofová, jednatelka spolku

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Ohlédnutí za aktivitami v uplynulém čtvrtletí:
V prvním lednovém týdnu jsme v malé skupince navštívili třešňovou alej. Vánoční výzdoba
už tam nebyla, ale krásně tam bylo i tak a po zdravotní stránce – procházka výborná. Další
návštěvou byl novoroční koncert sboru Ondrášek v místním kostele sv. Michaela archanděla.
Na podívanou letošních sněženek přijelo 21 hostů ze Šenova. Po procházce následovalo malé
občerstvení a na sále byl hostům promítnut film z jejich seniorských setkání. Hosté odjížděli
spokojeni.
Svátek žen jsme oslavovali posezením s pohoštěním a ženy dostaly k potěšení kytičku.
Schůzky máme pravidelné i když v menším počtu. V květnu bude zájezd do Kroměříže,
už se na něj těšíme. Nové členy stále zveme mezi sebe.
Přejeme všem pohodu a pevné zdraví.
Vodičková Miluše, Klub důchodců Sedlnice
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SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Vážená paní redaktorko, vážené čtenářky, čtenáři,
ogurkova sezona se stava evergrynem, u nas střelcu se prostě v zymě nic neděje … enem přeceda
otravuje, že mam zas cosyk napsať a nenecha sy vymluvit že neni co. Ten hromsky virus přebila
valka za susednima hranicama a puščat se do polityckych komentařu nebudu, bo take svinctvo
snaď musy odsudit každy normalni a slušny člověk. Jedine co je na tym pozytyvni, že už po mě
roba tolik neščeka, bo by se tež nechtěla dobrovolně nechať denacyfikovať a možna že ze mnu
zajde i něgdy na střelnicu a flinta v baraku už i tak něvadi. Tuž co, nězbyva nic ine než ze sebe
zrobit cypa. Začlo to jako dycky a ja stary vul sem se zase nechal vyprovokovať. Ta moja dočasna
podnajemnica v zymě jak nemože robit na zahradce začne cosyk zmyšlat, bo už roupama nevi
coby. Tuž prostě rozhodla, že z moiho doposud utulneho kumbala v nejodlehlejšim a
nejzapadnějšim mistě chalupy gde nigdo nigdy nechodi, zrobi skladišče….vyhodime stary gauč
kaj možu dřymať ať mam klid, jedine moje misto kaj možu měť v štelařach naskladane věcy k liti
kuli do flinty, klešče ,šrubovaky, trezor z gverem a ine bebechy kerym baby nerozumi, no prostě
i gdyž ma 8+2 a 250 metru na pokluzani, zrobila jak se včil řyka specyjalni operacy a obsadila
nasylně cyzy uzemi, moje oblibene drahe chlopske terytoryjum…. Bestyja. Uhail sem psacy stul
co sem se zrobil sam, otačacy kodžane křeslo a paru skřynek ze stareho obyvaka Bo pry jak ona
pořada ty svoje babske party a kerasy ide na trusnik a nahodou su odevřene oboje dveře ze syně,
tak by tam ten muj bordel mohlo byt viděť, tak dyby nahodou už jo, tak se tam da nova pjekna
skřyň a to už i vadiť nebude.. Kurnik babo zavřy dveře a maš klid a neotravuj! Nezafungovalo to,
to je každemu jasne...Tuž zme objeli třy hytlermarkety z meblama a nic. Aspoň zme kupili lavečku
do syně a konečně se možu sednuť jak se obuvam boty. Jak sem chtěl lavku před deseti rokama
jak zme se nastěhovali, to bylo hlupych kecu o dyzajnu, včil už ve řbetě boli aji ju, ale omluvat se
nehodla, že sem měl vlasně pravdu a zbytečně se roky trapimy a kurnik tež musym častějši
malovať syň, bo se pazuru musy opřyť o zeď aby se nevybulila bo už tež neni nejmladči, hromske
baby. Almaru zme kupili celkem lacno už přy druhé vyižďce do velkoměsta, celkem uspěch,
obvykle to byva ež na popate a pokažde je v autě po spatečni cestě ticho jak v hrobě. V sobotu
tu škatulu přyvezli a složili do syně vedle te nove lavečky. Tož sem naplanoval plan, vysmyčiť stare
bebechy a začit skladať. Prd, misto pomahaňa začla chodit z metličku a oprašovať prach z kvitek
co i ešče neposcypaly. Vjela do mě zlosť, kurnik do štajgrove řytě ja sy asy nigdy nezvyknu….. ona
prostě asy zkuša co vydržim nebo ma milenca a čeka ež mě klepne a schvalně provokuje. Po
kratkem a intenzyvnim řvani zme konečně rozbalili všecky krabice a ja se jal študovať 24 stranovy
navod. Kamo lidi z niši inteligency su bez šance a počitam že navod hoďa do pecka, skřyň zchrapu
do kupy řebikama a dveřy enem tak opřu. Bo sem trochu proniknul do teho stroirenctvi pravim
sy tož se něněcham zahanbiť , nevzdam to a ty 2 a pul hodiny co tam psali že by to muh zvladnuť
objetuju. Do strany sedum dobre a pak přychažaly jedna pasť za druhu. Sedum vrutu, šesť ďur a
podobne ine zahady. 13:45 po kratkym obědě sem byl na straně 15 a zystil, že konečna montaž
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korpusa se robi naležato. Kurnik nechapu jak ten cyp co je beztak inak indžinirem projektoval v
jakymsyk autokadu od dřevjaneho stola dvumetrovu skřyň a nemyslel na to jak sy ju lude baj v
malym kvartyře zmontuju! Dufam, že ten jeho kompjutr je už zavirovany bo ho muselo proklet
vic ludi jak ja a to Vam garantuju že mu gdosyk musel popřať aji cosyk horšiho jak ja….. Gdyby
sem nebyl abstynent, tak věřym že přy straně osumnact devatnact už sem navaleny a rubu tu
ludru pantokem aby sem ju moh lehči vyhodiť z okna. Skončil sem v 18:45 totalně vyčerpany,
ale funguje!
Tak Vám přeju hlavně zdraví a klid a mír a jaro je tady, tož si to užijme!
Bohumil Bajnar, SSK Sedlnice

TJ SOKOL SEDLNICE ODDÍL KUŽELEK INFORMUJE
Kuželkářská sezóna 2021-22 je již minulostí. V soutěži hrané na 22 zápasů se nám na přelomu
roku moc nedařilo a trochu jsme ztráceli za nejlepšími. Avšak závěr soutěže se nám vydařil a
z posledních 8 zápasů jsme 7x získali body a umístili jsme se na konečném 5.místě v
Severomoravské divizi. Získali jsme i nějaké medaile v rámci přeborů jednotlivců okresu Nový
Jičín. Mezi seniory se stal přeborníkem Rostislav Kletenský, mezi muži Milan Janyška. Stříbrnou
medaili za seniory získal Ladislav Petr a bronzovou medaili v kategorii žen Michaela Tobolová.
Všichni výše jmenovaní postoupili do krajských přeborů, kde to již bylo mimo postupová místa
na mistrovství ČR.
Na mistrovství ČR však postoupily v kategorii juniorky Klára Tobolová a v kategorii dorostenek
Nikola Tobolová, čímž se rovněž kvalifikovaly na MČR. Oběma hráčkám, hostujícím ve Valašském
Meziříčí, kde hrají 1. ligu žen, budeme samozřejmě na přelomu dubna a května, kdy se MČR
konají, držet palce.
Za oddíl kuželek, Milan Janyška ml., TJ Sokol Sedlnice
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Dovolte, abych Vás v tomto roce přivítal a popřál Vám hodně zdraví a životní pohody.
Čas opravdu kvapem pádí a my se opět setkáme na našem tradičním „Otevírání Bartoňky“, které
se bude konat v sobotu 30. dubna 2022 od 9.00 hodin. Potřebné informace k této akci naleznete
na naší plakátové upoutávce. Věřím, že všeho bude dosti a na každého se dostane.
Všichni příznivci Petrova cechu si jistě nenechají ujít v předvečer 24. června „Noční lov o pohár
starosty obce“. Je to již 12. ročník soutěže dvojic o nejvíce ulovených centimetrů.
Výsledky soutěže budou známy v ranních hodinách následujícího dne. Na obě tyto akce jste
srdečně zváni.
Ještě se musím zmínit o naší první brigádě v tomto roce. V sobotu 2. dubna naši kluci vyčistili
příjezdovou cestu k Bartoňce a odstranili popadané stromy na ostrůvku. Následující brigády
budou pokračovat ve zvelebování areálu.

Přejeme Vám příjemné jarní dny.

Petrův zdar!
Petr Kabuďa, předseda rybářského spolku Sedlnice
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Taneční kroužek Wild Crew Sedlnice informuje
Letošní soutěžní sezóna zahájena!
Dne 10.4. jsme se s holkami ze Sedlnic zúčastnily naší úplně první soutěže, pro nás trenérky
to byla vůbec první soutěž po třech letech (naposled jsme soutěžily v roce 2019). Holky
si konečně mohly vyzkoušet jaké to na soutěži vůbec je a rovnou si odvezly krásné 2. místo!
Holky chválíme za vystoupení, na svoje úplně první to zvládly bezvadně a děkujeme rodičům
a příbuzným, kteří nás přijeli podpořit!
Teď si dáme krátkou pauzu, další soutěž nás čeká až za necelý měsíc, ale předtím se ještě
v Sedlnicích ukážeme na pálení čarodějnic.
Soutěž "Tanec zakázán" probíhala ve sportovní hale v Zubří.

taneční kroužek Wild Crew Sedlnice
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KIC SNĚŽENKA INFORMUJE: Tip na výlet
Povznášející baroko chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Barokní perla regionu a jediný barokní chrám s dochovanou gotickou křížovou chodbou
v Moravskoslezském kraji, to je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, dominanta města i celého
Poodří.
Kostel z poloviny 18. století je barokním uměleckým dílem s celistvou barokní výzdobou
mimořádné umělecké úrovně, tedy místem, kde snoubení gotiky s barokem vytváří
neopakovatelný genius loci, kde je gotický ambit propojen s barokním chrámem, takže
návštěvník prochází uměleckými slohy a epochami z gotiky do baroka a zpět.

Čerstvě a velice zdařile zrekonstruovaná sakrální stavba je opravdu úchvatná a rozhodně stojí
za navštívení. Ostatně komentované prohlídky se zde zdarma konají celoročně, vždy od pátku
do neděle v čase od 10 do 15 hodin v rámci projektu Otevřené chrámy, které finančně podpořil
Moravskoslezský kraj.
Další tipy na výlet: www.poodri.com Facebook: Poodří – Moravské Kravařsko
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

30.04.2022 Otevírání Bartoňky (pořádá spolek rybářů Sedlnice)
30.04.2022 Pálení čarodějnic (pořádá KIC Sněženka)
07.05.2022 Bleší a hobby burza (pořádá KIC Sněženka)
11.05.2022 Školní jarmark (pořádá ZŠ Sedlnice)
02.06.2022 Draci v hrnci (pořádá knihovna JvE Sedlnice)
18.06.2022 Regionální hudební burza (pořádá KIC Sněženka)
16.07.2022 Den obce (pořádá KIC Sněženka)
29.-30.7.22 Duše lesa (festival nezávislé kultury a řemesel) (pořádá KIC Sněženka)
24.09.2022 Zažít Sedlnice jinak + Buřťguláš (pořádají spolky a KIC Sněženka)
24.09.2022 Regionální hudební burza (pořádá KIC Sněženka)
15.10.2022 Bleší a hobby burza (pořádá KIC Sněženka)
10.09.2022 Bůčekfest (pořádá KIC Sněženka)
Veškeré akce se řídí platnými protiepidemickými vládními opatřeními.
Aktuality ke všem akcím sledujte na webových stránkách obce Sedlnice
www.sedlnice.cz, nebo na www.fb.com/sedlnice
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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.
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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.

Autoři, vystavujte svá díla! Nově ve Sněžence:
Kulturní a informační centrum Sněženka Vás zve do nově rozšířeného výstavního zákoutí. Při
šálku lahodné kávy zde momentálně můžete shlédnout paličkované dílo paní Boženy
Hambálkové z Valašského Meziříčí.

Tvoříte-li taky, ať už věci plošné, nebo prostorové, a chcete vystavit své dílo, kontaktujte
personál. Těšíme se na Vaši návštěvu, nebo také na Vaši vernisáž.
Tel.: 608 338 406. e-mail: kic@snezenka.cz
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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)

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 (akce je v pátek / sobota / neděle)
1000 Kč/den (akce je v pondělí / úterý / středa / čtvrtek)
Dnem se rozumí:
Od 12 hodin předešlého dne do 12 hodin následujícího dne po akci.
Příklad: Slavíte v sobotu večer, klíče máte od pátku od 12:00 hodin do neděle 12:00 hodin
(pokud ovšem v pátek bude obecní akce, chystat můžete až v sobotu).
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.
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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.

Ilustrační foto sálu se svatebním ustavením stolů
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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 20. 06. 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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