Vážení spoluobčané,
dnešní starostův úvodník bude trošku jiný, a to v souvislosti s končícím zastupitelstvem obce
a se zneužitím posledního zastupitelstva v předvolebním „boji“ v rámci blížících se komunálních
voleb. Po přednesu některých dotazů jsme se s místostarostou rozhodli nereagovat, neboť jsme
nechtěli přivést některé dotazovatele do trapných situací, že o svém dotazů nemají úplné
podklady a že vlastně i svým počinem dávají neúplné a nepravdivé informace svým příznivcům
a ostatním občanům, což dle mého názoru není fér. Vypadalo to dle mého tak, že pobrali
informace typu jedna paní povídala nebo že nesledovali dění v obci po uplynulé období
a nahánějí něco z poslední doby (hodně informací bylo v televizi, zpravodaji, na zastupitelstvu
atd.) a to nehovořím o tom, že snad někdo se podivuje nad tím, že rekonstrukce hasičárny
nebyla tak důležitá – stačí se podívat do okolí a nemluvě o tom, že hasiči již několikrát přesvědčili
veřejnost o tom, jak jsou pro nás důležití, nebo se mýlím? Ale vzhledem k tomu, že v podání
těchto neúplných, nepravdivých informací pokračují, rozhodl jsem se pro tuto formu.
Před těmi čtyřmi léty nás s místostarostou ani ve snech nenapadlo, čím vším si budeme muset
projít, a myslím si, že ani z nikoho z vás. Ihned z počátku nám bylo zřejmé, že se musíme zaměřit
na několik oblastí, které je nutno řešit co nejdříve. Jednou z těchto oblastí byla novovýstavba,
která se nám v naší obci rozrostla do nebývalých rozměrů (a mohu i říci, že v rámci okolí to tak
nikde není) na základě v minulosti zpracovaného územního plánu. Jeho zpracovatelé bohužel
nevzali na vědomí i jiné aspekty s touto výstavbou spojené (infrastruktura, zajištění míst v ZŠ
a MŠ před zahájením této výstavby apod.) a při předkládání danému zastupitelstvu to ani
nezmínili. (je s podivem, že jeden ze zhotovitelů opět kandiduje). Z tohoto důvodu jsme začali
řešit místa ve školce – umístění jedné třídy v prostorách obecního úřadu (projekt s umístěním
školky v budově zámku byl po konzultacích s odborníky zrušen, neboť není jak ekonomicky, tak
i stavebně ideálním řešením), byl zpracován projekt na rozšíření ZŠ a MŠ, v letošním roce dojde
k navýšení počtu žáků naší základní školy – je tedy nasnadě se zeptat, proč to nemohlo být již
dříve realizováno? Je tedy lehké o tom mluvit (slibem nezarmoutíš), ale prakticky to zrealizovat
– to už je těžší.
Další palčivou oblastí, je bezpečnost v obci. Taky se o tom hovoří již několik volebních období,
pár chodníků se udělalo, ale co dál s tímto problémem i v souvislosti s naplánovanou a rozvíjející

výstavbou? Opět snůška řečí, ale skutek utek. Takže, základem všeho je projekt! Pustili jsme se
do toho – nakonec po velkých problémech, jak s některými majiteli dotčených pozemků, tak
i s příslušnými státními institucemi, pravda, trvalo to déle, než jsme předpokládali. Projekt je ale
hotový i s příslušnými povoleními, která jsou nutná k získání dotačních titulů. Ihned, jak to bylo
možné, jsme požádali o příslušnou dotaci. Bohužel z důvodu nedostatku dotačních finančních
prostředků jsme ji neobdrželi, budeme tedy žádat dále (podzim 2022). Jen pro představu,
finanční náročnost celého projektu přesahuje částku 120 mil. Kč!
Údajně neřešíme bezpečnost občanů na pozemních komunikacích. Opět zdůrazňuji – i tuto
oblast se snažíme řešit. Pravidelně požadujeme po Policií ČR, aby svou činnost zaměřovala i na
naši oblast (bohužel z personálních a technických důvodů to nedělá v takové míře, jakou
bychom si představovali). Podařilo se nám snížit rychlost v části obce Borovec, vyžádali jsme si
stanovisko Policie ČR k umístění retardérů na některých obecních komunikacích – ty nemůžeme
jen tak lehce umístit, kde nás napadne (bohužel právě na komunikaci od hřiště k vodojemu nám
povolení nedají).
V souvislosti s prvním přívalovým deštěm, kdy se vyskytly případy, že „novostavba“ způsobila
záplavy starousedlíků (samozřejmě kromě jiných příčin), jsme při výstavbě nových domků začali
vyžadovat důsledné plnění podmínek pro jejich výstavbu, a to i s ohledem na případné
problémy, které by se mohly v budoucnu objevit (např. jejich odvodnění).
Současně jsme začali řešit umístění sběrného místa pro občany, které by nahradilo do té doby
dvakrát v roce organizování sběru velkoobjemového odpadu, což se nám podařilo, Bohužel jsem
po nějaké době museli toto sběrné místo přemístit do provizoria (původní prostory jsme byli
nuceni po změně vlastníka opustit - naskýtá se tedy otázka, proč nám noví vlastníci , mj. občané
Sedlnic, nechtěli umožnit v těchto prostorách dále provozovat sběrné místo), jiné vhodné místo
bohužel obec neměla (za poslední volební období jsme žádných vhodných pozemků
nezbavovali, do té doby sloužil mimo jiné k parkování soukromých vozidel) a již teď jsme zajistili
nové místo – čekáme však na změnu územního plánu, neboť se snažíme dělat věci legálně. Dále
jsme se snažili vytvořit nová sběrná místo pro tříděný odpad a navýšení sběrných kontejnerů.
Bohužel jsme museli ze zákonných důvodů změnit poplatkový systém za komunální odpad, což
se mohlo zdát některým občanům, že jsme radikálně zdražili příslušný poplatek. Do budoucna
plánujeme provést studii odpadového hospodářství a se svozovou firmou připravujeme
možnost jiného způsobu úhrady poplatku za komunální odpad.
V rámci využitelnosti zámku jsme uskutečnili workshop, což nám dalo podklady, co s ním do
budoucna. Jako nejrozumnější se jeví ho využít pro přestěhování KICu, muzea, knihovny, TV
studia, vytvoření obřadní síně (již za toto volební období jsme s místostarostou oddávali několik
našich spoluobčanů) a vytvoření prostor pro spolky, jak jsem zjistil, mnoha našim kritikům není
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vůbec znám stav zámku… za ty roky (a myslím delší dobu než 4 let), se to na něm projevilo. Co
se týče zámeckého parku, mnohokrát jsme vysvětlovali, proč chceme zrekonstruovat i posezení,
které již bylo v nedobrém stavu. Spolkům bylo nabídnuto, že v případě potřeby jim dodáme
přenosné lávky a stoly, chceme provést důkladnou rekonstrukci parku tak, aby to bylo ku
prospěchu občanů, a že to trvá skoro rok? Již teď jsme tam umístili lavičky pro sezení – někteří
si toho ani nevšimli a kritizují, naskýtá se otázka, zda vůbec ví, co se v obci za poslední dobu
událo… řešíme také již problém s elektrickou přípojkou, dosud nikým neřešen.
Další oblastí, kterou jsem se snažili řešit, je sportovní a jiné využití jak občanů, tak sportovců.
Zahájili jsme realizaci vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci našich současných
prostor velkého a malého hřiště, zázemí a jeho okolí s tím, že dojde i k rozšíření dětského hřiště
a sportovišť. Projekt je zpracováván na etapy tak, aby ho bylo možné v budoucnu zrealizovat
i po jednotlivých etapách dle možností, bez ohledu na ostatní etapy. A podařilo se nám protlačit
ve spolupráci s krajem a ministerstvem financí (který z větší části tento projekt hradí) do fáze
výběrového řízení revitalizace okolí Bartoňky. Touto revitalizací mají mimo jiné vzniknout v okolí
Bartoňky stezky, univerzální hřiště, cyklodráha a další prostor pro sportovní vyžití a odpočinek.
Ve větší míře se nám podařilo některé realizace financovat i z dotačních titulů, jako např.
zpracování projektových dokumentací, oprava cesty nad hřbitovem, rekonstrukce vytápění
v mateřské školce, rekonstrukce tělocvičny (např. oprava oken z důvodu snížení nákladů za
energie), rekonstrukce hasičárny a přilehlých prostor, pořízení herních prvků na malé hřiště atd.
Ještě k té hasičárně…i když celková výše díla činí cca 10,4 mil Kč, je nutno rozlišit:
na původní projekt, který byl zpracován v létech 2016-2017 (původně vysoutěženo 8.691.322
Kč, nárust 326.822 Kč, v rámci dotačních titulů jsme získali od MSK a Ministerstva vnitra 4,2 mil.
Kč) a ostatní práce nad rámec původní projektové dokumentace 1.366.477,-Kč (např. plocha
před hasičárnou, obložení, další opravné práce, který vyplynuly z jejich nutností - prostory
„údržby“, rozvody vody a topení Sauna-bar, tělocvična – vše původně mělo být napojeno na
původní rozvody, celková fasáda atd.).
Museli jsme také vyřešit problémy spojené s nájmem Restaurace Sněženka, a to hlavně v oblasti
školního stravování. Nakonec jediným východiskem bylo ukončení nájmu a zajištění školního
stravování v rámci obce. Do budoucna se jeví jako nejvhodnějším řešením vytvoření
příspěvkové organizace „školní jídelna“, jejíž hlavní činností bude školní stravování a vedlejší
činností stravování pro veřejnost. Již z minula nejsou dobré zkušenosti s pronájmem těchto
prostor, které musely být po ukončeném nájmu zrekonstruovány tak, aby odpovídaly všem
příslušným normám.
V rámci možností jsme upravili plochy před obecním úřadem a čeká nás osazení zeleně, provedli
výstavbu dalšího kolumbária a úpravu hřbitova, probíhaly opravy místních komunikací.
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Zrekonstruovali jsme i autobusové zastávky a přesvědčili kraj o nutnosti rekonstrukce naší
páteřní komunikace, která se stále odkládala. Zatím byla provedena 1. etapa.
Volební období bylo narušeno „koronavirem, a to ve všech směrech. Musely se řešit věci
do té doby nemyslitelné, ať již šitím roušek, rozvážením desinfekcí atd. Naštěstí nám pomáhali
občané-dobrovolníci, za což jim patří velký dík, neboť v této nelehké době pomáhali nad rámec
svých povinností a ve svém volnu. Díky této době se některé akce (a to jak kulturní, společenské
a jiné), které jsme chtěli provést buď zrušily, omezily nebo musely provést později.
Kaňkou volebního období se může zdát zadání na administraci veřejné zakázky v souvislosti
s realizací rozšíření ZŠ a MŠ, kdy administrátor zneužil svého postavení a snažil se
o prosazení vítězného zadavatele mimo rámec zákonných a morálních norem. Naštěstí se na to
přišlo ve spolupráci s Policií ČR ještě před ukončením příslušného zadávacího řízení (takových
případů bylo více). V současné době probíhá trestní řízení, obec je po vyhodnocení všech důkazů
v pozici poškozeného. Samozřejmě tato skutečnost je zneužívána některými kandidátkami
(obec skutečně žádnou statisícovou částku nikomu nevyplatila, pouze částku 18.000 Kč za
prvotní úkony v době, kdy veřejná zakázka byla teprve zahájena, tato částka bude samozřejmě
vymáhána, neboť administrátorem došlo porušení zákonů k nelegálnímu obohacení), ale pro
představu … pokud bychom nectili presumpci neviny, tak si myslím, že jedno občanské hnutí by
již dávno muselo tedy zaniknout. A jak mi bylo řečeno jedním příslušníkem Policie ČR, i v těchto
případech platí krásné přísloví: „podle sebe soudím tebe“ (já jen dodám ještě „že každý dobrý
skutek musí být po zásluze potrestán“). A měl pravdu, neboť to lze použít i na jiné skutečnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali něco vykonat pro naši obec
a ostatním za podporu v uplynulém volebním období a popřát šťastnou ruku u nadcházejících
voleb. Vyberte ty, kterým skutečně jde o obec a mají realistické plány, a ne ty, kteří mají
populistické plány a většinou jim jde jen o vlastní zájmy. Naše obec si to nezaslouží. Je mě líto,
že některé kandidátky porušily v této obci historicky danou kulturu předvolebního období
a někteří kandidáti podlehli vlivu některých osob, které již byly v minulosti na postech, kdy mohli
již tenkrát některé věci zrealizovat tak, abychom některé hříchy z minula nemuseli tak tristně
dohánět na úkor jiných věcí (stačí se porozhlédnout po okolních obcích).
Závěrem – omlouvám se za délku svého příspěvku v tomto zpravodaji, který se měl týkat zcela
jiných věcí, ale přinutily mě k tomu okolnosti z poslední doby. Věřím, že budete mít šťastnou
ruku, při vhazování volebního lístku do urny, neboť nemůžeme žít jen současností, ale i minulostí
a především budoucností.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
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Místostarostou v obci
Vážení spoluobčané, sousedé, Sedlničané, dovolte mi závěrem
končícího volebního období napsat pár řádků. Mé působení
v čele obce bylo pro mě a mou další karieru velice obohacující.
Jako místostarosta jsem měl tu čest komunikovat
s vámi, občany, o vašich problémech a tím rozvíjet své
schopnosti. Za sebe můžu říct, že jsem byl vždy zastáncem
osobních setkání, nejlépe na místě problému, abychom mohli najít konkrétní řešení. Ono někdy
samozřejmě nastanou úsměvné situace např. dva centimetry sněhu na silnici, závan hnoje
z pole, poházené konve na hřbitově, nedostatečná prodejní kapacita potravin, jež by šla
nahradit shopping parkem v obci, projíždějící traktory nebo světe div se ranní kokrhání kohoutů.
To vše musíte řešit, jak s notoricky stěžujícími si lidmi, tak neznámými lidmi, kteří přijedou na
návštěvu obce. Přesto byly pro mě tyto zkušenosti důležité, abych si uvědomil, že každý občan
má své specifické problémy a potřebuje k problematice individuální přístup. To znamená, že za
den řešíte klidně 10 různých problémů, na které se nemůžete předem připravit. Tato zkušenost
mi dopomohla i v sebezdokonalení ve svém zaměstnání u hasičského záchranného sboru.
Pravdou je, že práce hasiče je pro mě obrovským koníčkem, přesvědčením a životní výzvou.
Naplňuje mě pomáhat lidem a jen doufám, že se mi tyto aspekty povedly realizovat i v naší
vesnici. Právě práce hasiče, kde sloužím 24 hodin, potom následuje 48 hodin volna, jsem mohl
být na obci tak, jak se asi z důvodu pracovní vytíženosti žádnému místostarostovi nedařilo. Byl
jsem poctěn spoustou specifických úkolů. Mou osobní výzvou bylo pustit se do rekonstrukce
zeleně na místním hřbitově, který se již pomalu dostává do stavu poklidné oázy. Těšily mě
například žádosti snoubenců o oddání v jejich blízkém prostředí, což se v minulosti tuším
nedělo. Rád jsem se účastnil setkání jubilantů, zde jsem mohl jednotlivě pohovořit
a zavzpomínat na některé situace z minulosti. Vítání občánků jako nových spoluobčanů je taky
milým zpestřením. Na druhou stranu jsou zde nepříjemné a hlavně dlouhodobé problémy.
Jedním z nich byl určitě Covid 19. Byla výzva korigovat paniku v obci, řešit zákazy vycházení,
dovoz potravin, dezinfekci prostor nebo rozvozy roušek. Samozřejmě do tohoto odvětví budou
patřit i nadměrné srážkové úhrny v některých lokalitách obce, které budou věčným bojem
s přírodou.
S panem starostou, radou a zastupitelstvem jsme plynule navázali na rozpracované projekty
a snažili se posunout po celou dobu funkčního období další projekty do zdárného konce. Některé
dokumenty jsou dotaženy do stavebního povolení nebo už čekají na výběr zhotovitele. Při
předávání pomyslného štafetového kolíku přeji nově zvolenému zastupitelstvu, aby tato práce
a úsilí nebyly zbytečné. Osobně jsem šel v roce 2018 do velkého neznáma a velice mě potěšilo
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vítězství ve volbách. Jenže když chcete realizovat své myšlenky a ideje, musíte si uvědomit, že
za vším je neuvěřitelná byrokracie podložena nekonečnými návštěvami různých odborníků,
projektantů či úředníků. Zastupitelstvo v období 2022/2026 bude mít jistotu ve zrealizování
rekonstrukce prostoru kolem střelnice, má dotažené všechny etapy chodníků do stavebního
povolení nebo připraveny podklady do výběrového řízení na Základní školu v Sedlnicích.
Jen krátce bych se rád vyjádřil k nastávajícím volbám, které jsou pro naši obec opravdu milníkem
ve způsobu komunikace. Především kampaň proti současnému vedení je až nebývale podobná
politickému boji o poslaneckou sněmovnu. Nečekal jsem, že se nám z bývalé strany stane hnutí,
kde se potkávají takové kontrasty. Jsem rád, že se lidé dokážou semknout
a podpořit se navzájem. O tom žádná, ale otázkou je, jak to bude fungovat. Bude to pro Obec
dobře? Jak říkám, je to můj pocit a domněnka. Fandím každému, kdo souhlasil s kandidaturou
a zkusí si to. Osobně mě mrzí jedna věc, a to přístup kandidátů, kteří jsou u nás nastěhovaní půl
roku a s jistotou „vědí“, jak to má u nás vypadat. Byl bych rád, kdyby se tito občané nějakou
dobu sžili s naší obcí, její morálkou, projdou si místní znalosti a zvyky, než budou hlasovat
a rozhodovat o chodu naší obce. To je mé upřímné přání, aby naše obec byla obcí poklidnou. Do
Sedlnic určitě patří slušné vychování. Vždy se budu snažit všechny slušně pozdravit a prohodit
pár vět, minimálně tak, jako doposud.
Na startu volebního období jsme si s panem starostou virtuálně rozdělili odvětví v obci. Já jsem
dostal na starosti mimo jiné zaměstnance technických služeb, školní jídelny a na poslední rok
knihovny. Musím vyzdvihnout kvalitu odvedené práce a hlavně flexibilitu i v době volna.
Volitelné funkce jsou na čtyři roky, ale právě tito zaměstnanci zůstávají. Pracují na čistotě obce,
údržbě zeleně, vaření jídel, údržbě a různých opravách například i o víkendu. Těmto
zaměstnancům opravdu moc děkuji za to, že vždy trpělivě vycházeli vstříc a přeji jim, aby to tak
měli i s novým vedením. Děkuji taky všem těm, se kterými jsem měl tu čest řešit nové projekty
a všem občanům, kteří se měli vždy snahu domluvit a najít smírné řešení pro obě strany.
Smekám taktéž před končícími zastupiteli, především jak dlouho vydrželi pracovat.
Novému zastupitelstvu přeji, aby bylo co nejvíc soudržné a bylo jednotné. Přeji zastupitelům,
aby se vždy na všem domluvili a nevznikal tak prostor pro hádky. Případnému novému starostovi
a místostarostovi pevné nervy. Stát v dnešní uspěchané době ve vedení obce, kde se všichni
ohání zákony a právem, před komunikací a nalezením řešení není jednoduché.
Nezlobte se na mě, prosím, ale chci jednotlivě poděkovat všem lidem, kteří mi čtyři roky vždy
pomáhali, ulehčovali práci nebo komunikovali se mnou tak, abychom si vyhověli a našli správný
konsenzus.

~6~

Rostislav Recman – starosta, který vždy dokázal podržet a držel mé „sedlácké“ jednání na uzdě,
pomáhal v komunikaci s různými institucemi, poradil a nechal mi prostor pro vyjádření svých
názorů.
Hana Dlouhá, Aleš Skopal, František Jordánek, Jaroslav Starůstka, Petr Říha – účastníci rady
obce. Jejich názory byly vždy těmi, které jsou hodny vedení obce.
Zuzana Orságová, Blanka Šťastná, Petr Říha, Aleš Skopal, František Jordánek, Jaroslav Starůstka,
Petr Oleják, Jaromír Oleják, Martin Juřica – zastupitelé, kteří se od začátku dokázali domluvit na
všech bodech zastupitelstva a již nepokračují do dalšího volebního období. Já pevně věřím, že
se ještě příští období o to pokusí a pomůžou obci svými názory a postojem.
Ludmila Lichnovská, Markéta Mácová, Monika Máchová, Martina Jašková - zaměstnankyně
na OÚ znalé problematiky v jejich odvětví.
Josef Odstrčil, Marie Lupíková, Adam Serdahely, Marek Štěpán, Adéla Novotná, Lenka
Šimurdová, Zdeněk Hrivňák, Ján Regrút, Jaroslava Kvitová, Jaroslava Olejáková – za pořádání
akcí, prezentaci obce navenek, kulturu v obci a chod KIC Sněženka, knihovny, tělocvičny, sauny.
Lukáš Koliba, Simona Hudečková, Zuzana Malinová – za znovuvzkříšení naší školní jídelny.
Blanka Šťastná, Eva Hryzláková a jejich podřízení – vedení našeho školního, předškolního
zařízení a výchovu nové generace občanů.
Spolky důchodců, fotbalistů, kuželkářů, včelařů, střelců, rybářů, pejskařů a divadelníků – za
spolupráci, komunikaci, udržování koníčků v naší obci.
Na závěr si nechám svou srdcovku a to jsou:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů a místní sbor dobrovolných hasičů (Vojtěch Macháč,
Stanislav Linhart, Lukáš Koliba, Jan Pustějovský, Jiří Malina, Dalibor Kletenský, Jiří Hrabovský,
Milan Boháč, Radim Kabuďa, Jan Novotný a jejich rodiny) – vám všem patří můj velký dík za to,
co pro obec děláte v době mimořádných událostí nejen u nás, ale jste odhodlaní pomoci
i někde jinde v ČR, tak jako při tornádu na jižní Moravě. Za pořádání akcí a hlavně utvoření jedné
velké rodiny.
Místní technické služby (Jan Pustějovský, Radek Konečník, Štěpán Kalinec, Marcela Rapčanová)
pod které spadají brigádníci Vojtěch Hřib, Radka Kulčáková, Jana Vokatá a studenti – Vy všichni
jste se starali o to, aby naše obec byla vždy upravena, posekána, uklizená, aby zde vše fungovalo,
bylo opraveno a byli vždy nápomocni.
Samozřejmě je velká spousta obyvatel, které musím poděkovat, ale to bych potřeboval zvláštní
výtisk našeho oběžníku.
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Svůj příspěvek bych s dovolením ukončil citováním svého souseda Willsona, který mi tímto jistě
odpustí. Vždy, když se loučíme, tak mi jako poslední větu řekne: „Buď dobrý!“
Proto - vážení občané, sousedé, Sedlničané: „Buďte dobří!“
Stanislav Kotrc
Váš spoluobčan, soused, Sedlničan a dosud místostarosta

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
Poznámka: Je i nadále upřednostňován písemný, telefonický a elektronický kontakt (schránka
před obecním úřadem, tel: 556745591, email: obec@sedlnice.cz, datová schránka: z3haxtz).
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Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Sedlnice 23.9. – 24.9.2022:
STRANA ANO 2011
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STRANA MORAVANÉ:
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STRANA PRO SEDLNICE SPOLEČNĚ:
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KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Léto je v plném proudu a každý si ho užívá po svém. Naši členové měli v parku smažení tvarůžků.
Je to mňamka, která nám všem moc chutná. Také jsme poseděli v Bartošovicích v hospůdce
u rybníka. Popovídali si a pojedli jsme chutný oběd i s kávičkou a pivkem. Počasí bylo akorát.
K pobavení bylo i kolo štěstí.
Na dni obce jsme prodávali koláčky. Prodaly se všechny.
Zúčastníme se pochodu zažít Sedlnice jinak a také vaření buřtguláše. Podpoříme tím kluby
do počtu plných uvařených kotlíků guláše. Přijďte ochutnat, všechny jsou vždy výborné.

Vodičková Miluše
Klub důchodců Sedlnice

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Pani redaktorko podzym začal...to je jasne, ešče
dooberu jakesyk rajske na zahradce, to sem zvědavy
esy ešče dozraju všecky papryky a už zas ta hromcka
zyma. Na bilancovani je ešče čas, tak co napsať. No
ešče
něž
se
budu
věnovať
letu,

mušim spoměť deň obce kaj zme se tež objevili s airsofťakama a malu střelničku. Byl moc pěkny
a překvapilo nas, kolik přyšlo lidi, všecka česť !
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Tož dufam, že sy to občani užili stejně jak my.
A aji ty dovolene, bo letos konečně po tym
virusovym obdobi bylo všecko přy starym a lepči se
dychalo, zvlašč u mořa. U mořa Baltyckeho
v Polsku kaj zmy byli ve Westerplatte a kaj
ai 1 zařy 39 začla valka Vas přyvita polni kuchyňa
kaj chlopek vařy tak 200 litru sekyrkove polivky.
Za par korun aji s chlebem, potem už to je take
depresyvnějši, bo gdo by měl rad valku, ale
panoramata su tam dobre. Ešče depresyvnějši
je muzeum valky v Gdaňsku, ale člověk se musy
přypominať minulosť aby něrobil stejne hlupoty
v budoucnosti, no ni? Zbytek Gdaňska, Gdyně
i Sopot Vas vytahnu z deprese bo je tam fakt

krasně, a gdyž ešče baj zajedětě do Malborka na hrad co vypada tak jak Hradec nad Moravicy
ale je tak desetkrat věči a maju tam hromadu hystoryckych brněni, šavli a bambitek. Možetě
si i šukať burštyne na plažu, pro ty co maju v hlavě chlupate myšlenky je to v češtině hledat jantar,
bo z teho tam su tu schopni vyrobiť aji zachodove prkenko. Tož nevahejte a vyražte
k Baltu, je to kusek a mnoho zdaru při hledání fosylizovane pryskyřyce zařazene aji mezy mineraly!

Jaroslav Knápek,
Předseda sportovně střeleckého klubu Sedlnice
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
rybářský kroužek dětí pracuje na území obce Sedlnice po dobu 7 let. Naše působiště je
na vodní nádrži Bartoňka, kde se scházíme každé druhé úterý v měsíci. Činnost kroužku je
zaměřena na sportovní rybolov, poznávání dění v přírodě (všímáme si živočichů i rostlin – dbáme
na všestrannost). Děti jsou vedené k tomu, že nic není zadarmo, také proto klademe důraz na
to, aby si navzájem pomáhaly. Od zahájení činnosti kroužku před 7 lety se nám stav členů
pohybuje průměrně kolem 13 dětí. V letošním roce již tři kluci po dovršení 15 let byli převedeni
mezi dospělé členy Rybářského spolku Sedlnice.
Za léta činnosti si již děti získaly dobré jméno, jak na území obce Sedlnice, tak i v okolí při našich
výjezdech na Skaličku nebo Hrachovec, kde pro děti pořádáme závody. 7 let soutěží
o putovní pohár; zapojujeme je do soutěží v rámci pořádání soutěží dospělých i na Bartoňce,
jako např. otevírání a zavírání Bartoňky, Nočního lovu. Pravidelně se staráme o údržbu pramene
a měrného bodu v lesním prostoru Bartoňky. Nádoba jímající vyvěrající vodu a přítok k ní jsou
2x ročně vyčištěny od nánosu bahna.
11 dětí si užívalo v měsíci květnu závod na soukromé vodní nádrži Skalička, kde se jim podařilo
nachytat mnoho krásných ryb (velcí kapři, jeseteři, candát, velcí cejni). Obě děvčata, Eliška
a Ineska, měla na udicích opravdu veliké ryby, které se ani přes pomoc dospělého doprovodu
nepodařilo po dlouhých minutách dostat ke břehu. Nastalo utržení silonu a velký smutek
v očích děvčat, stejně tak přihlížejících, kterých bylo velké množství. Celému pobytu na Skaličce
přálo i počasí a nedělní návštěva 3 zástupců sponzorů a všech rodičů na vyhlášení výsledků jen
podtrhlo zdařilou akci. Ceny dětem letos předávali pánové Stanislav Kotrc, místostarosta obce
Sedlnice, pan Vilém Skalický, jednatel Společnosti Gurmán Sedlnice s.r.o.
a záznam z akce byl pořizován TV studiem Sněženka Sedlnice. Za léta činnosti se kolem kroužku
vytvořil okruh sponzorů, bez kterých by bylo pořádání soustředění nepoměrně složitější, proto
děkujeme OÚ Sedlnice, Firmě Plakor s.r.o. Mošnov, Gurmánu Sedlnice, Spolku za rozvoj kultury
a sportu Sedlnice z.s., pracovníkům Sněženky, a celé řadě maminek a tatínků. Bez Vás všech
a vaší práce by kroužek nebyl tam, kde je. Proto si Vás všech moc vážíme
a těšíme se na další spolupráci.
Na poslední prázdninový víkend jsme pro děti připravili soustředění na domovské nádrži
Bartoňka. Děti stráví dvě noci ve stanech a užijí si lov ve společnosti svých kamarádů v domácím
prostředí. O tom, jak se dětem vedlo, vás budu informovat v příštím vydání Sedlničanu.
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V tomto období, jak většina z vás ví, se připravuje akce většího rozsahu v prostorách bývalé
pískovny, která zasáhne i vodní nádrž a určitě dojde k omezení rybaření na Bartoňce. Proto se
vedení kroužku již delší dobu připravuje na to, aby nedošlo k omezení činnosti kroužku. Máme
již nabídku jednoho spolku v okolí, který by nás po dobu rekonstrukce vzal pod svá křídla.
V měsíci září, po nástupu dětí do školy, kroužek zahájí 8 rok činnosti. Pokud by měl někdo
zájem o činnost mezi námi, a byl starší 7 let, ozvěte se. Kontakt 702 478 348 p. Hrivňák nebo
J. Žabenský, P. Kabuďa.

Zdeněk Hrivňák st.
dětský rybářský kroužek Sedlnice

PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Do minulého čísla zpravodaje se náš příspěvek nevešel, a tak teď přináším informace
o fungování spolku za poslední půlrok.
V průběhu dubna nám byla schválena registrace našeho spolku pod MSKS, čímž jsme se stali
oficiálním kynologickým klubem. Našim členům to umožní skládat zkoušky z výkonu, účastnit se
oficiálních závodů a do budoucna můžeme zkoušky a závody také uspořádat. Výcvik nyní probíhá
v letním čase nově každou neděli dopoledne od 9 hodin. Více informací naleznete na našich
stránkách: https://kynologiesedlnice.websnadno.cz/
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Kromě pravidelného výcviku a údržby cvičáku jsme stihli jen dvě akce:
11.4.2022 Velikonoční výzdoba Sedlnic
Stejně
jako
vloni,
jsme
pomáhali
s velikonoční výzdobou vjezdu do Sedlnic
v prostoru u Ličkových sadů. Některé prvky
výzdoby zůstaly z loňska, králíka jsme vytvořili
nového a přidali k němu vrbové větve
s pentlemi a vajíčky.

15.5.2022 Procházka v Sedlnicích a smažení vaječiny

V neděli jsme se sešli před cvičákem a vyrazili
na procházku kolem kapličky, přes louky a zpátky kolem
lesíku u pískovny. Bylo horko jako v létě a tak jsme se těšili,
jak se psi schladí v potůčku. Po dlouhém suchu, ale
z lesního potůčku bylo bahniště, což ale psiskům nebránilo
v tom, aby se tam ráchali. Po návratu jsme udělali oheň
a usmažili vaječinu, opekli špekáčky. Konečně byl čas jen tak si posedět, povykládat a užít si hezké
odpoledne s ostatními Pejskaři. Petr zahrál na kytaru a bylo nám fajn.
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Připravované akce:
Máme v plánu také brigádu, kdy budeme vyměňovat podlahovou krytinu v klubovně, jen nám
na realizaci stále nevychází počasí. Kromě toho se chystáme na účast na akci Zažít Sedlnice jinak,
kde opět budeme mít stanoviště. A také v září uspořádáme pro členy spolku klubový závod
Sedlnický Pejskař.
Bohdana Krištofová
Jednatel spolku

KIC SNĚŽENKA INFORMUJE
Oderská mlýnice 2022 Lesy ČR
Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou cykloturistiku, je vyhledávána
milovníky přírody a je vhodným místem aktivní dovolené pro rodiny s dětmi, seniory i zdatné
cyklisty milující adrenalin.
Milovníci přírody na kolech mohou díky husté síti cyklostezek a cyklotras projet křížem krážem
Chráněnou krajinnou oblast Poodří, která v každém ročním období nabízí pestrou paletu flóry
i fauny. Relaxovat můžete v meandrech řeky Odry s bohatými koberci sněženek na jaře, v létě si
odpočinout v romantických zákoutích a na podzim sledovat výlovy rybníků.
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská Mlýnice a jak říká klasik
"Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým bikerem“. Motivační slogany na kopci Mlýnice
jsou již legendární.
Přijeďte i vy zažít neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je moravsko-slezskou
obdobou fandění na Tour de France! V sobotu 24. září 2022 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv.
Spálovském mlýně „rozjede“ již 22. ročník veřejného závodu horských kol Oderská Mlýnice Lesy
ČR. Závod je určen pro závodníky všech věkových a výkonnostních kategorií z celé České
republiky i blízkého zahraničí.
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své premiéry v roce 2000
stal největším a nejpopulárnějším amatérským seriálem bikerů v ČR. Unikátní zázemí dětského
tábora Spálovský mlýn ve Spálově - Klokočůvku nabídne všem účastníkům akce ubytování a
mimo sportovních zážitků také celodenní nabitý doprovodný program a soutěže na stáncích
partnerů, zábavnou výuku jízdy na kole v Bike Academy nebo rozsáhlou dětskou zónu se
soutěžemi a zábavou.
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Turistická oblast Poodří, z.s.
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
www.kolopro.cz
www.spalovskymlyn FB Oderská Mlýnice www.2k.cz
Pavlína Ambrosch
Turistická oblast Poodří

KNIHOVNA JvE SEDLNICE INFORMUJE
Změna provozní doby KNIHOVNY JvE Sedlnice od 1. Září 2022:
Pondělí 8.00 - 17.00 hod, úterý 8.00 – 15.00 hod, čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
Dle doporučeného standardu by provozní doba knihovny obce nad 1000 obyvatel měla být 1523 hod/týden. Skutečnost byla 8hod/ týden. Z tohoto důvodu byla pracovní doba upravena na
23hod/týden.
Plnění standardů u menších knihoven není mnohdy snadné. Je proto povzbudivé, že knihovna
plní standard v indikátoru plochy knihovny na uživatele, což je u mnohých malých i větších
knihoven často nedosažitelné.
Revize a aktualizace knihovního fondu:
V knihovně proběhlo na jaře letošního roku vyřazení značného počtu svazků. Vzhledem
k aktualizaci knihovního fondu byl naplněn Metodický pokyn MK ČR k vymezení standardu
doplňování a aktualizace knihovního fondu.
Novotná Adéla
Vedoucí knihovny Josepha von Eichendorffa v Sedlnicích
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
03.09.2022 Zažít Sedlnice jinak + Buřťguláš
(pořádají spolky a KIC Sněženka)

10.09.2022 Bůčekfest (pořádá KIC Sněženka)
17.-21.11.2022 PŘEDADVENTNÍ VÝSTAVA (pořádá KIC Sněženka)
21.11.2022 derniéra výstavy s koncertem
MAX a VERONICA: Italské etno duo (Vstupné dobrovolné)

Aktuality ke všem akcím sledujte na wevbových stránkách obce Sedlnice
www.sedlnice.cz, nebo na www.fb.com/sedlnice
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programů akcí.
~ 19 ~

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:

středa 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.

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 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.
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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.

CENÍK Sauny a tělocvičny od 1.1.2022
Tělocvična 150,-Kč/1hod
Privátní sauna 800,-Kč/1hod

Sauna 60,-Kč/1hod
.
Permanentka 1100,-Kč/10 vstupů

(mimo provoz veřejnosti a minimálně týden dopředu dát vědět)

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.

Autoři, vystavujte svá díla! Nově ve Sněžence:
Tvoříte-li taky, ať už věci plošné, nebo prostorové, a chcete vystavit své dílo, kontaktujte
personál KICu: MgA. Adam Serdahely - Tel.: 608 338 406. e-mail: kic@snezenka.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu, nebo také na Vaši vernisáž.
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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 30. 08. 2022. *
* IČO:298352, DIČ:CZ00298352, tel. 556 712 638, e-mail: kic@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 12. 12. 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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