Vážení spoluobčané,
a jsou tady prázdniny, pro část našich obyvatel zřejmě nejkrásnější období v roce, které by snad
nemělo vůbec skončit. Ale i pro nás ostatní je to doba zaslouženého odpočinku, doba letních
dovolených na Maltě a na maltě, to již nechám na Vás. Jen Vám přeji, ať si tuto dobu užijete
v maximální spokojenosti a ve zdraví a ať je nám počasí příjemně nakloněno. A pokud budete
mít čas, navštivte některou z kulturních a společenských akcí, pořádaných v naší obci, rádi
Vás tam uvidíme.
Co nového v obci:
Do konce července by měla projít opravou druhá část naší páteřní komunikace, jsme rádi,
že se nám podařilo skloubit opravu vodovodního řádu s touto opravou a že vůbec jsme
přesvědčili po dlouhodobých jednáních Moravskoslezský kraj o její nutnosti.
Došlo také k výměně některých poškozených zrcadel na nebezpečných místech v obci,
s příslušnými orgány je prověřováno případné umístění zpomalovacích bezpečnostních prvků,
byla takto provedena úprava dopravního značení v části obce Borovec, která by měla zvýšit
bezpečnost v dané oblasti (byla požádána i Policie ČR o důslednou kontrolu dodržování
bezpečnosti silničního provozu, a to nejen v této lokalitě - opakovaně).
Dále pokračuje výměna vodovodního řádu v části obce. Je nám jasné, že to způsobuje
určité omezení a problémy, tato výměna vodovodního řádu probíhá pod gescí SMVaK, a proto
je vhodné případné problémy řešit přímo s firmou, zabezpečující tuto realizaci LXM Group a.s.,
kontakt na tel. 739 663 006 - Ing. Jabůrek.
Do půlky července by mohla být ukončena rekonstrukce naší hasičárny, která probíhá dle
termínu, ale v její rámci došlo i k vynuceným úpravám projektu a k realizaci některých
stavebních úprav mimo tento projekt, souvisejících přímo s touto rekonstrukcí.
dne 16.7.2022 se koná Den obce v zámeckém parku. Jste všichni zvaní a snad nám vyjde
počasí. Z programové nabídky si snad každý něco vybere – oblíbený klaun Hopsalín, dechová
hudba Galička, Alfa Band Kopřivnice a Vladimír Hron, dětská taneční skupina WILD CREW
Sedlnice, skupina PRINCESS atd. Scházet nebudou ani atrakce pro děti, občerstvení a ohňová
a světelná show HISTERKY ALEGROSS.-

První sobotu v září bude ve znamení Buřtguláše a s ním spojeného pochodu naší krásnou
obcí.
Z důvodu neutěšeného stavu zastávek jsme zahájili jejich rekonstrukci, nejdříve
na rozcestí Bartošovice.
Bohužel se našim čápům, kteří se uhnízdili na naší ZŠ a MŠ, nepodařilo odchovat mláďata,
snad se v příštím roce o to úspěšně pokusí znovu.
Naši senioři se zúčastnili v červnu regionálního setkání klubu seniorů v Šenově u Nového
Jičín a za to zaslouží náš obdiv a poděkování.
Velmi si vážím lidí, kteří svůj čas věnují ostatním, především dětem a mládeži, např.
kuželkáři, rybáři, fotbalisté a další. A v poslední době mám radost z tanečního kroužku WILD
CREW, který sbírá také ceny z tanečních soutěží, jejich vystoupení můžete shlédnout
i na dni obce.

Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice

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
8:00-12:00, 13:00-17:00
Úterý
8:00-12:00, 13:00-15:00
Středa
8:00-12:00, 13:00-17:00
Čtvrtek
8:00-12:00, 13:00-15:00
Pátek
zavřeno
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Poznámka: Je i nadále upřednostňován písemný, telefonický a elektronický kontakt (schránka
před obecním úřadem, tel: 556745591, email: obec@sedlnice.cz, datová schránka: z3haxtz).

Změna otevírací doby pobočky Pošta Partner Sedlnice, od 1. 1. 2022

Den v týdnu Standard. HpV/Původní HpV

Dočasné HpV/Upravené HpV

Pondělí

9,00 - 12,00, 13,00 - 17,00

10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

Úterý

9,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

Středa

9,00 - 12,00, 13,00 - 17,00

10,00 - 12,00, 13,00 - 18,00

Čtvrtek

9,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

10,00 - 12,00, 13,00 - 15,00

Pátek

9,00 - 14,00

10,00 - 12,00

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Tohle čtvrtletí bylo více akční než jarní. Pořádala se velikonoční výzdoba příjezdových silnic
do obce. Naši členové spolu se členy z chráněného bydlení vyzdobili silnici na Bartošovice.
Myslím, že všechny vjezdy byly hezké. V třešňové aleji jsme vypleli trávu kolem stromů
a poseděli na lavičkách pod stromy. Tradičně jsme i letos zhlédli kvetoucí kaštany
na Hukvaldech. Zájezd do Kroměříže se vydařil, autobus byl plně obsazen, každý si něco koupil
a přivezl domů. Navštívili jsme otevírání studánek v Šenově, které bylo zahájeno troubením
na lesní roh a s přednesem básně a následně s ochutnávkou vody, kterou jsme si také přivezli
domů na vaření dobré kávy s pěnou. Ke smažení vaječiny jsme se sešli v hojném počtu v parku
a pochutnali jsme si výborně.
Každoroční setkání klubů seniorů proběhlo letos v Šenově. Jelo 5 členů z každého spolku.
Soutěžilo se ve sportovních disciplínách. Medaili jsme s politováním nevybojovali, ale soutěžili
jsme statečně a s nadšením i v tom vedru, které zrovna bylo.
Nenudíme se a scházíme se nadále každou středu.
Přejeme všem krásné pohodové léto.
Vodičková Miluše, Klub důchodců Sedlnice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

aneb

ZPRÁVY ZE SEDLNICKÉ ŠKOLY
červen 2022
Projekt OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK)
I v průběhu 4. čtvrtletí jsme využívali nabídky Světa techniky
v Ostravě a zúčastňovali se vzdělávacích programů, které jsou
připraveny. Čtvrťáci a páťáci se účastnili programu Drátkování,
Optické klamy a Robot
Ozobot, třeťáci programu
Kouzlo zrcadlení a šesťáci
a
deváťáci
programu
Krmítko ze dřeva. Celé akce včetně dopravy byly pro žáky
zdarma, navíc mohli zhlédnout i expozici Velkého světa
techniky.
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Soutěž Have fun with English
V pátek 22. dubna se 6 žáků naší školy zúčastnilo
ve Studénce na ZŠ Butovická meziškolní soutěže dvojic
v anglickém jazyce Have Fun with English. 58
žáků z 5 škol (z Bílovce, Studénky, Fulneku, Sedlnice)
soutěžilo ve 3 kategoriích - 5. třída, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída.
Na žáky čekalo 10 úkolů. Během tříminutového časového
limitu, jenž byl stanoven pro každý úkol, žáci skládali věty,
přiřazovali odpovědi a otázky, pracovali s textem,
poslouchali texty v angličtině… Blahopřejeme Nikol
Quardové a Ivance Kalembové, které ve své kategorii
(6. a 7. třídy) zvítězily.☺

Na dopravním hřišti
Úterý 3. května bylo důležitým dnem pro žáky 4. třídy, které na dopravním hřišti v Příboře čekaly
závěrečné zkoušky. Nejprve absolvovali teoretickou část v učebně, kde si všichni žáci napsali test
zaměřený na znalosti pravidel silničního provozu. Poté opět jezdili přímo mezi značkami
na dopravním hřišti. Pokud žáci zvládli jízdu na kole bez přestupků, získali svůj první „řidičák“.
Všem se zkoušky nepovedly, ale osm dětí průkaz cyklisty získalo. Na závěr všechny děti dostaly
odrazku na aktovku, aby byly na silnicích lépe vidět. Počasí nám přálo, výlet se opravdu vydařil.
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JARMARK 2022
Ve středu 11. května proběhl (ne)tradiční školní JARMARK. V tržiště se změnil prostor
před školou, kde si zájemci mohli nakoupit zeleninovou sadbu, bylinky, výrobky
dětí... Pro ty, kteří dávají přednost jídlu, byly ve školní kuchyňce přichystány koláčky, zákusky
i chlebíčky. Kdo chtěl, mohl si v tvůrčí dílně vyrobit výrobky nebo si vyzkoušet svoji zručnost
v pískohraní. V kulturním programu se představili prvňáčci s pohybovým vystoupením Stupnice
života a deváťáci s tradiční Hitparádou. Sedlnickou školu tak navštívil Michal David a jiní.
Představily se i děvčata z taneční skupiny Wild Crew a komorní soubor Mis music Kopřivnice.
Jarmark se opět vydařil. ☺

Přírodovědná vycházka čtvrťáků
V pátek 13. května jsme navštívili dům našich
spolužáků Vaška a Viktorky, kde nám paní
Bednářová připravila přednášku o myslivosti
a lesní zvěři. Poutavé vyprávění plné zajímavostí
bylo doprovázeno ukázkou mysliveckých
trofejí, vycpaných
zvířat a vyčiněných kůží.
Každý si mohl osahat jelení, srnčí a dančí parohy
nebo kůži jezevce, divočáka a lišky. Na vlastní oči
jsme viděli, jak se líhnou malá kuřátka a bažanti.
Po teoretické části následovala prohlídka
zahrady a živých zvířat. Pozorovali jsme bažanty,
křepelky, lovecké psy, ovšem nejvíce nás zaujala
živá liška. Nechybělo ani opékání špekáčků. Užili
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jsme si krásné dopoledne. Velké poděkování patří paní Bednářové, která nám přichystala
opravdu krásný a zajímavý program.
Lehkoatletický trojboj v Petřvaldě
Ve středu 1.
června
jsme
se po dvouleté covidové pauze
zúčastnili
atletického
trojboje.
Závody se uskutečnily na školním
hřišti v Petřvaldě. Děti závodily
ve třech disciplínách – běh na 50 m,
skok daleký a hod kriketovým
míčkem. Závodilo 122 dětí z 5 škol
- z Petřvaldu, Mošnova, Staré Vsi,
Trnávky a Sedlnic. Ve svých
kategoriích první místo získal Filip Kudělka z 1. třídy a Ella Schwarzová z 2. třídy. Na druhém
místě se umístil Jakub Jurečka z 2. třídy a třetí místo získal Lukáš Randýsek ze 4. třídy. V soutěži
škol se naši žáci umístili na 3. místě. Medailistům blahopřejeme a děkujeme všem žákům
za vzornou reprezentaci školy.
Výlet do Prahy
Ve středu 1. června se vydalo 57 žáků 6. – 9. třídy se svými učiteli na výlet do Prahy. Rodiče
své ratolesti dovezli ráno do Studénky na vlakové nádraží a pak už nás čekala 3,5 hodinová cesta
vlakem.
Po příjezdu na hlavní nádraží jsme se metrem vydali směrem k Hradu. Naše prohlídka Prahy
začala u Letohrádku královny Anny, který je pokládán za nejkrásnější dílo italské renesance
na sever od Alp. Královskou zahradou jsme došli na nádvoří Pražského hradu. Prohlídka
Katedrály sv. Víta nám připomněla její tisíciletou historii. Paní průvodkyně nám k tomu řekla
spoustu zajímavostí. Ve Starém paláci jsme si prohlédli Vladislavský sál. Malebné miniaturní
domky nás zaujaly ve Zlaté uličce. Pak už jsme sestupovali Nerudovou ulicí, která dostala jméno
po spisovateli Janu Nerudovi, který je autorem řady povídek, které se v této části Prahy
odehrávaly, na Malou Stranu. Přes Valdštejnský palác, sídlo Senátu ČR, jsme se dostali
do nádherné Valdštejnské zahrady. Přesvědčili jsme se, že ostrov Kampa, který je oddělený
od Malé Strany ramenem Vltavy zvaným Čertovka, je kouzelný kout této části města. Podívali
jsme se i na Lennonovu zeď. Nejznámější památka, jež spojuje Malou Stranu a Staré Město,
je Karlův most. Hráli na něm muzikanti, malíři malovali portréty, prodavači nabízeli ručně
malované ozdoby. Na Staroměstském náměstí jsme se podívali na orloji na defilé dvanácti
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apoštolů. Po celodenním putování nás čekala pověstná třešnička na dortu – rozchod
na Václavském náměstí. Někteří si všímal zajímavých budov, jiní nakupovali nebo seděli
v Mc Donald‘s. Všichni ale byli spokojení :-)
Výlet se zkrátka podařil :-)

Den dětí s Hopsalínem
Ve středu 1. června jsme ve školní družině oslavili Den dětí netradičně. Navštívil nás klaun
Hopsalín. Zábavné odpoledne na téma „Sportovci“ se uskutečnilo v sále KIC. Hopsalín nás bavil
svými písničkami, na které jsme se pohybovali podle jeho názorných ukázek a také jsme
si zasoutěžili. Při každé soutěži byly děti odměňovány bonbóny, lízátky a nakonec i myškami
s natahovacími ocásky, které klaun vyráběl z nafukovacích balónků. Závěrečná soutěž byla
pro všechny děti, která myška vyletí nejvýše. Vystoupení zpestřil žralok, který běhal mezi dětmi
na jim známou písničku „Shark“, a velké množství mýdlových bublin, jež se na děti sypaly
a ony se je snažily pochytat. Navštívili nás také rodiče a děti z mateřské školky. Všichni se celou
dobu dobře bavili, všem se tento program velmi líbil a děti odcházely šťastné, plné zážitků.
V družině ještě dostaly sladkou odměnu – zmrzlinový kornout. Letošní dětský den se opravdu
vydařil a všichni na něj budou ještě dlouho vzpomínat.
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Výlet do Rožnova pod Radhoštěm

V úterý 14. června se vydali čtvrťáci a páťáci na školní výlet, který jsme zahájili v Campingu
Rožnov pod Radhoštěm. Děti si zde užily dopoledne plné her a soutěží, měly možnost
si vyzkoušet střelbu z kuše, chůzi na chůdách, lovení papírových rybiček a skákání na velkých
trampolínách. Soutěže probíhaly v družstvech a zakončeny byly hledáním pokladu
v pohádkovém lese. Po vyhodnocení soutěží následoval přesun autobusem do Skanzenu.
Zde nás průvodkyně provedla valašskou dědinou, ve které nám přiblížila život lidí v 18. století.
Navštívili jsme školu, kovárnu, větrný mlýn nebo stará stavení a chalupy. Našel se čas i na nákup
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dárečků a suvenýrů. Výlet se všem moc líbil, počasí nám přálo. Domů jsme se vraceli plni nových
zážitků a dojmů.
Putování za skřítky v Poodří
Na putování za skřítky se prvňáčci i druháci
„naladili“ již ráno v Sedlnicích. V místním
infocentru získali „cestovní průkaz“, do kterého
si navštívená místa značili. Za splněné úkoly získali
nejen krásné maňásky, ale hlavně spoustu zážitků.
Prohlédli si vodní mlýn v Odrách, větrný v Nových
Dvorech, v Bílovci navštívili skřítky ve sklepení
a město si prohlédli také z výšky. Vyhlídka z věže
místního kostela byla úchvatná! Středeční výprava
za skřítky se vydařila a v dalším putování můžou
kdykoli pokračovat.
Plavecký výcvik
Každým rokem je součástí výuky tělesné výchovy v naší škole
plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Děti absolvují celkem
deset dvouhodinových lekcí, které vedou zkušení instruktoři
Plavecké školy Laguna v krytém bazénu Novém Jičíně.
Pro druháky i
třeťáky
je
výuka plavání
i doprava hrazena ze státního rozpočtu. Na bazén jezdili
i zájemci z řad předškoláků a žáků 1. třídy. Možnost jezdit
měli i čtvrťáci a páťáci. Jejich zájem byl však minimální.

Jak se žilo a pracovalo aneb Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm
Jak se žilo, pracovalo a co předkům moc chutnalo? Odpověďmi byl výlet žáků první, druhé a třetí
třídy ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Nejprve si v Mlýnské dolině prohlédli, jak lidé
dokázali využít vodu a alespoň trošku si svou těžkou práci usnadnit. Voda poháněla nejen
lopatky mlýna, ale i pilu, lis na olej a významně ulehčovala i práci v kovárně. Následně procházeli
Valašskou dědinou a seznamovali se s příbytky řemeslníků, sedláků i těch nejchudších,
obdivovali otáčející se lopatky větrného mlýna a pobyli i v místní škole. Zdejší paní učitelka byla
zpočátku přísná, ale nakonec všechny i pochválila. Dřevěné stavby jsou obklopeny nádhernou
přírodou a poblíž políček s typickými plodinami pozorovali krávu s telátkem či pasoucí se kozí
stádo nebo husy a kachny s mláďátky. Pobyt ve
chlívku
si
vyzkoušeli
i někteří
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„nenechavci“, většina obdivovala malinké králíčky. A protože na čerstvém vzduchu vyhládlo,
s chutí se pustili do skvělých svačin či zakoupených dobrůtek. Posilněni i unaveni, plni
zážitků, se pak vypravili
na cestu k domovu. Jak
se
žilo,
pracovalo
a co předkům moc
chutnalo? Odpověďmi byl
výlet žáků první, druhé
a třetí třídy ve skanzenu
v
Rožnově
pod
Radhoštěm.
Nejprve si v Mlýnské
dolině prohlédli, jak lidé
dokázali
využít
vodu
a alespoň trošku si svou
těžkou práci usnadnit. Voda poháněla nejen lopatky mlýna, ale i pilu, lis na olej a významně
ulehčovala i práci v kovárně.
Následně procházeli Valašskou dědinou a seznamovali se s příbytky řemeslníků, sedláků i těch
nejchudších, obdivovali otáčející se lopatky větrného mlýna a pobyli i v místní škole. Zdejší paní
učitelka byla zpočátku přísná, ale nakonec všechny i pochválila.
Dřevěné stavby jsou obklopeny nádhernou přírodou a poblíž políček s typickými plodinami
pozorovali krávu s telátkem či pasoucí se kozí stádo nebo husy a kachny s mláďátky. Pobyt
ve chlívku si vyzkoušeli i někteří „nenechavci“, většina obdivovala malinké králíčky.
A protože na čerstvém vzduchu vyhládlo, s chutí se pustili do skvělých svačin či zakoupených
dobrůtek. Posilněni i unaveni, plni zážitků, se pak vypravili na cestu k domovu.

Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli i všem rodičům za pomoc a podporu. Kolegům
a správním zaměstnancům ze základní i mateřské školy děkuji za spolupráci, rodičům
a přátelům školy přeji příjemnou dovolenou a dětem hezké prázdniny.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice
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SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Dobrý den,
mé jméno je Míša Eichlerová a zdravím Vás jménem sportovního střeleckého klubu Sedlnice.
V letošním roce jsme se zúčastnili střeleckých závodů v Odrách, kde Adéla Krčová získala krásné
čtvrté místo v kategorii dlouhá malorážka. Simon Šustek získal třetí místo v kategorii velkorážní
pistole a Faltýnek Tomáš druhé místo v kategorii krátká malorážka. Chtěla bych jen podotknout,
že jako junioři závodíme s dospělými a zkušenými střelci. Stále se zdokonalujeme,
a ti co se nemohli ze začátku trefit do terče, dnes porazí i dospěláky. Vše je ovlivněno tím,
že máme skvělé podmínky
pro trénink a také instruktory střelby. Na závěr bych chtěla poděkovat za nás střelce, klubu
mládeže za Vaši podporu. Přeji hezký den.

Míša Eichlerová, SSK Sedlnice
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TJ SOKOL SEDLNICE ODDÍL KUŽELEK INFORMUJE
Kuželkářský ročník 2021/22 byl pro družstvo TJ Sokol Sedlnice hrající Severomoravskou divizi
výsledkově zakončen v horní polovině tabulky na 5. místě, dalo by se říct „mírná spokojenost“.
Dnes bychom se však podívali na hráčky mající své první hody a vztah ke kuželkám získaný
na zdejší dvou dráze, které kuželkářský život zavedl mimo hranice našeho kraje do různých
oddílu hrajících 1. kuželkářskou ligu žen. Takových hráček máme celkem 4.
Pořadí
4.
6.
7.

Oddíl
SKK Rokycany
TJ Spartak Přerov
TJ Valašské Meziříčí

Jméno
Bára Janyšková
Martina Janyšková
Klára Tobolová

Nikola Tobolová

Nejmladší hráčkou je Nikola Tobolová, letos získala titul Mistryně České republiky v kategorii
dorostenek v disciplíně Sprint (místo konání: České Velenice). Dařilo se jí i v Českém poháru
dorostu, kde získala 3. místo.
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Další hráčkou na stupních vítězů byla Bára Janyšková, která na Mistrovství ČR dvojic získala
3. místo (Šumperk).
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Titul a zisk poháru ČKA družstev získala se Spartakem Přerov Martina Janyšková
(kuželna v Rosicích).

To bychom měli domácí scénu, vrcholem sezóny však bylo Mistrovství světa (junioři) a Světový
pohár (dorost) konané v Estonsku ve městě Elva. Cesta tam a zpět cca 3000 km.Za ČR
nastoupila Nikola Tobolová a získala 4. místo v kombinaci 2 x 12O hodů.
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Po tomto úspěchu nastoupilo družstvo juniorek, hráno na 6 x 120 hodů, kde ČR zastupovaly
i Nikola a Klára Tobolová a Bára Janyšková. Získaly opět 4. místo, kdy na medaili scházelo pouze
14 kuželek.

Klára Tobolová v kombinaci na závěr získala 19. místo. Jestli to byl úspěšný nebo neúspěšný
ročník, nechám na Vašem posouzení.

Za oddíl kuželek, Milan Janyška ml., TJ Sokol Sedlnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Opět se nám přiblížil konec školního roku. Teplé dny utíkají rychle a děti se těší na prázdniny
a v tomto duchu se nesou i činnosti u nás v mateřské škole.
Květen, měsíc plný barev, vůní a rozkvetlých zahrad i sadů už je za námi. Hned začátkem května
proběhl zápis do MŠ pro děti, které nastoupí od září 2022.
Ve stejném týdnu postupně proběhly besídky ke Dni matek. Děti se snažily maminkám ukázat,
co se naučily a tímto jim dokázaly, že je nadevše milují a záleží jim na nich. Všechny vystoupení
byly velmi dojemné a dojaté byly nejen maminky, ale i paní učitelky.
Na konci května si děti ze třídy Berušek a Motýlků zajely na výlet, který byl tématicky ovlivněn
literární i filmovou postavou Harryho Pottera. Paní učitelky dokázaly děti aktivně motivovat
a z výletu byli nadšeni všichni.
V posledním měsíci červnu se děti těšily na Den dětí. Všechny děti naší mateřské školy jej oslavily
tancem a zpěvem, na zahradě plnily různé úkoly a poté se mohly rozdovádět na skákacím hradu,
který nám zapůjčili rodiče. Tímto jim děkujeme a jsme si jisti, že si tento den děti velmi užily.
V červnu jsme se s nejmenšími Krtečky také vydali do Závišic na sportovní den – Závišický ovál.
Dopoledne bylo pro děti nejen zábavné, ale také plné smíchu a radosti. Ostatní děti sice nejely
s námi, protože musely splnit plaveckou výuku, ale i tak nemusely smutnit. Sportovní dopoledne
si užily na místním hřišti v jiném termínu.
Jako každý rok jsme se rozloučili s předškoláky. Budoucí školáci byli slavnostně pasování
klaunem Hopsalínem a poté následoval zábavný program plný her.
Posledním společným výletem do ZOO Olomouc jsme završili náročný červen. Děti byly nadšené
a ani úmorné vedro jim zážitek z výletu nepokazilo.
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Jsou před námi ještě poslední společné dny před prázdninami, tak ať je ten červen plný sluníčka.
Za mateřskou školu děkuji všem zaměstnancům, rodičům za spolupráci. Dětem přeji krásné
prázdniny a těšíme se v září

Eva Hryzláková
vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

FOTBALOVÝ ODDÍL INFORMUJE
Vážení příznivci fotbalu,
nastal konec sezóny a je tak na čase krátké ohlédnutí za jejím průběhem. Po loňském ročníku,
který narušila pandemie, jsme se letos dočkali plnohodnotné soutěže. Občas se dařilo více,
občas méně, ale konečné 8. místo pro nás určitě není zklamáním. V nadcházející sezóně náš tým
posílí noví hráči. Potvrzeni jsou již Jan Huška a Luboš Názalaník, další posily jsou v řešení.
Rozloučit se naopak musíme s Tomášem Mikundou, který bude oblékat dres Bordovic. Přejeme
mu hodně zdaru, vstřelených gólů a děkujeme mu za dosavadní reprezentaci Sedlnic!
Radost nám dělají i naše děti a mládež, jejichž řady se rozrůstají a my jsme tak mohli ukončit
výbornou spolupráci s Bartošovicemi, díky nimž se nám podařilo překlenout období, kdy bylo
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mládeže nedostatek. V nadcházející sezóně tak budeme mít zástupce v kategoriích 3+0, mladší
přípravka a starší přípravka.
Pro nové spoluobčany, a samozřejmě i ty stávající, zde máme informaci, že nábor dětí
i dospělých probíhá nadále. Rádi přivítáme další posily v našich řadách, tak zahoďte rozpaky
a směle do toho.
Fotbalová sezóna vyvrcholila v sobotu 25. června 6. ročníkem Zlobr cupu. Na turnaj v malé
kopané se přihlásilo celkem 7 týmů, hrálo se formou „každý s každým“ a na čtyři nejlepší čekalo
play off. Na třetím místě se umístil tým Hydranti, druhé místo obsadilo mužstvo Slavoj Butovice
a jasným vítězem se stali borci z týmu Hrvatska, kteří získali i cenu za nejlepšího brankáře
a střelce turnaje. Odměnou jim byla bečka piva, dárkové balíky a pamětní poháry. Na tomto
místě bychom rádi poděkovali celému organizačnímu týmu za pomoc s přípravou a průběhem
turnaje a doufáme, že další ročník bude minimálně stejně úspěšný.

Někteří z vás již jistě zaznamenali, že se chystá rozsáhlá rekonstrukce celého sportovního areálu
– horní i dolní části. V současné době je vyhotovený projekt, který počítá i s využitím pro místní
občany a realizovat se bude postupně. Těšit se tak můžete kupříkladu na pumptrack,
multifunkční hřiště, dětské hřiště nebo na tenisové kurty, které se v zimních měsících promění
v kluziště.
Od 4. do 6. srpna proběhne příměstský fotbalový kemp pro děti ze Sedlnic a okolí. Případné
přihlášky a bližší informace získáte u Dominiky Pálové nebo na e-mailu info@fotbalsedlnice.cz.
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První pohárové utkání se uskuteční 7. srpna. O týden později, tedy 14. 8., pak vypukne první
mistrovský zápas III. třídy mužů ročníku 2022/2023, který už odehrajeme v nové žlutočerné
kombinaci.
Touto cestou bychom chtěli vzdát hold všem, kteří se podílejí na organizaci domácích
utkání – od pořadatelské služby, přes přípravu hřiště až po obsluhu bufetu – děkujeme!
A poslední dík patří Vám, fanouškům, bez kterých by sport přišel o velké kouzlo. Budeme
se na Vás těšit i v nadcházející sezóně!
Michal Pavelka
TJ Sokol Sedlnice

KIC SNĚŽENKA INFORMUJE
ZMĚNA ORDINACE MUDr. FROMLOVÉ

04.7. – 08.7.2022 – VOLNO
18.7. – 22-7-2022 – DOVOLENÁ
zástup MUDr. Čunta, Kopřivnice
Po.-Út.-Čt.
= 08:00 - 13:00
Stř.
= 11:00 – 16:00
Pá.
= 08:00 – 12:00
18.8. – 26.8.2022 – DOVOLENÁ
Zástup MUDr. Galiová, Nový Jičín
Pouze akutní stavy po předchozí domluvě
Na tel. 596 321 316, nebo mail galiova.nj@seznam.cz

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 čtrnácti 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 v Albrechtičkách a Skotnici. Svého skřítka Větroplacha má i Balerův
větrný mlýn ve Spálově. S vílou Zitěnkou v Jeseníku nad Odrou si můžete vyrobit vlastní sirup.
V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci Picmoši, jejichž rodinku
tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítky se zdejší sklepení jen hemží, stačí
se pozorně dívat! Se skřítky si můžete prohlédnout i dřevěný větrný mlýn na Nových Dvorech
nad Bílovcem.
Questing trasy 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. Když
malí držitelé pasů navštíví 7 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 a další tipy na výlety můžete nalézt na Facebooku
a webových stránkách turistické oblasti Poodří.
www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří, FB Poodří – Moravské Kravařsko,
www.flascharuvdul.cz

Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
16.07.2022 Den obce (pořádá KIC Sněženka)
14.00 - Hopsalín
15.30 - GALIČKA (dechová hudba)
17.00 - ALFA ORCHESTRA + Vladimír Hron
18.45 - WILD CREW
20.00 - PRINCESS (QUEEN TRIBUTE)
22.00 - Ohnivá Show
22.45 - Diskotéka

29.-31.7.22 Duše lesa (festival nezávislé kultury a řemesel) (pořádá KIC Sněženka)
03.09.2022 Zažít Sedlnice jinak + Buřťguláš (pořádají spolky a 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.

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. Pokud někteří
z vás projeví zájem o vystavení svých děl tento rok na Duši lesa, (třeba i různě tématicky
zaměřené), volejte na tel. 739 457 861 (p. Odstrčil Josef), anebo osobně v KIC Sněženka.
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Autoři, vystavujte svá díla! Nově ve Sněžence:
Kulturní a informační centrum Sněženka Vás zve do nově rozšířeného výstavního zákoutí před
KD. Při šálku lahodné kávy, či zmrzlině „na klacku“, zde můžete shlédnout:
VÝSTAVU OBRAZŮ RADIMA SOBOTÍKA

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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DÁLE PŘIPRAVUJEME:
Obrazy s cestovatelskou tematikou bude vystavovat v naší přírodní galerii u kulturního domu
Sněženka o sobotách a nedělích od 6.8.2022
polská malířka

DANUTA MATYSIK
Kromě výjevů na téma „Obrázky z cest, lidé a místa.“, jak zní přesný název výstavy,
se návštěvníci dočkají i námětů s hudební tematikou.
Danuta Matysik absolvovala Střední školu
výtvarného umění v Katovicích, kde později
na Slezské univerzitě vystudovala anglistiku.
Mnoho let se zabývá malbou, ráda zvěčňuje
vzrušující vzpomínky na své četné cesty a zachycuje
scény charakteristické pro vzdálené kultury,
zejména pro americký jih. Ráda maluje jeho místa,
lidi a především muziku: blues. Danuta Matysik
zbožňuje umění všeho druhu – vedle výtvarných
oborů především i hudbu, proto mj. píše a překládá texty pro polský čtvrtletník TWÓJ BLUES,
který vydávají spolu s manželem v jejich vydavatelství.

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
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-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 u kuchyňky), 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 sloužila k pokrytí případných
způsobených škod na sále a v areálu kolem KIC Sněženka, popřípadě ztrát pronajímaných
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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INZERCE
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Sedlničan–čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, 742 56 dne 01. 07. 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 23. 09. 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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