Vážení spoluobčané,
příchod jara jsme si zcela jistě představovali jinak, než ve skutečnosti je, a to v souvislosti se
šířením koronaviru, který přinesl řadu změn, které negativně ovlivňují v současné době náš
život a zřejmě i budoucnost.
Po zvážení všech faktorů, ovlivňujících vydávání tištěného zpravodaje obce (např. materiální),
jsme přistoupili k vydání zpravodaje v elektronické podobě, pouze pro seniory bude tištěná
verze. V souvislosti se vzniklou situací jsme museli přistoupit ke zrušení některých akcí v naší
obci, pokusíme se (podle budoucího vývoje epidemiologické situace) vybrané akce uskutečnit
v náhradních termínech – sledujte webové stránky obce.
V minulém období jsme mimo jiné provedli ve spolupráci s rybáři vyčištění studánky a úpravu
jejího okolí na Bartoňce (např. lavičky). V rámci celé obce probíhá také realizace projektu
chodníků. V případech řešení některých problematických míst tohoto projektu byli občané
kontaktováni.
K aktuální situaci v naší obci ...
Vedení obce přijalo několik opatření v souvislosti s koronavirem, ať to bylo uzavření činnosti
naší mateřské školy nebo uzavření tělocvičny, sauny a KIC Sněženka, popř. další opatření,
související se současnou situací (např. omezení provozu obecního úřadu, pomoc potřebným
k zajištění jejich života atd.). Pracovníci obce se ale snaží provádět průběžně činnosti, spadající
pro toto období (řeší se i některé problémové oblasti v okolí novostaveb). V této době bude
i na občanech, aby nespoléhali jen na obec, ale aby nám v rámci svých možností pomohli
některé činnosti, spadající pod obec, provést.
V rámci obce jsme rozjeli šití vlastních roušek, které jsou určeny jak pro občany obce, tak pro
potřeby chráněného bydlení, tak pro potřeby našich prodejen, pošty apod. Zde mi dovolte
poděkovat všem, kteří se tohoto projektu účastní (jste skvělí…, neboť na Vás jde vidět, že naše
společnost na tom není až tak špatně). Mnozí spoluobčané si to také uvědomují a přispívají
na tento projekt i finanční částkou – zde jen chci uvést, že tato finanční částka půjde na konto
našemu Oliverkovi - https://www.nadejeprooliho.cz/.

Dále bych chtěl vyzvednout další projekt – výzva pro dobrovolníky, kdy se již zaregistrovalo
několik našich spoluobčanů, kterým současná situace není lhostejná a chtějí pomáhat obci
při zvládnutí této těžké, současné situace.
V rámci našich webových stránek byla zřízena záložka „Koronavir“, kde se snažíme občanům
předkládat informace, spojené s koronavirem. V žádném případě nechceme nahrazovat
předkládání informací o koronaviru vládou ČR, ministerstvem zdravotnictví a dalšími
příslušnými orgány. Některé aktuální informace mohou občané získat i formou služby SMS
Informace (k odběru informací je možno se zaregistrovat na obec@sedlnice.cz uvedením
příslušného telefonního čísla, na které chcete informace získávat) a na neoficiálních
facebookových stránkách obce.
V souvislosti s epidemiologickým vývojem šíření koronaviru bych Vás chtěl požádat o důsledné
plnění opatření příslušných orgánů, přijatých proti šíření koronaviru a apeluji na Vás
v souvislosti s doporučením krizového štábu MSK, abyste pokud možno (v zájmu jejich zdraví),
nenavštěvovali své rodiče a prarodiče, kteří spadají do ohrožené skupiny obyvatel
a komunikovali s nimi jinak, než osobně.
Závěrem Vám chci všem popřát, i přes složitost dnešní doby související s šířením koronaviru,
hodně štěstíčka, zdravíčka a udržujte si dobrou náladu. Zároveň buďme ohleduplní a nesobečtí
vůči ostatním, alespoň v této, pro nás, zcela jistě přetěžké době. A ještě jednou chci poděkovat
všem, kterým není lhostejný současný stav a snaží se jakýmkoliv způsobem pomoci, díky!
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice
Vážení spoluobčané, sousedé, Sedlničané,
rád bych v této obtížné době napsal pár povzbudivých slov.
Z médií se na nás chrlí ze všech stran spousta negativních zpráv,
se kterými se ani starší generace nesetkaly. Neberu současnou
situaci na lehkou váhu, ale beru jisté informace
s odstupem a jistou asertivitou. Je to pro nás úplně nová
zkušenost, protože bojujeme s něčím, co není vidět a bojuje
s tím nejen celá Česká republika. S panem starostou a radními
jsme neustále v kontaktu a probíráme, jak Vám co nejvíc ulehčit a pomoci. Snažíme se
maximálně skloubit všechny naše zaměstnání, činnosti a povinnosti ve prospěch celé obce.
Za mě osobně je to velice obtížné a jsem rád, že to maximální nasazení „šlape“ i za cenu
psychické a fyzické náročnosti.
Epidemiologická situace v zemi je sice nepříznivá, ale musím se zastat celé vlády, krajů
i starostů, že jedině s razantními opatřeními lze potlačit šíření viru COVID-19. Jsem opravdu
rád a hrdý na Vás všechny, že dodržujete omezování pohybu, i když počasí už láká vyběhnout
ven. Spousta lidí, kteří jen s malým podezřením, že by se s některým „Kontaktem“ potkali,
dodržují dobrovolné karantény. Těmto lidem patří taktéž veliké uznání. Byl jsem taktéž nucen
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držet karanténu, než se dozvím výsledky testů a musím uznat, že je to náročné. Všem držím
palce, ať to zvládnou bez jakýchkoliv problémů.
Chtěl bych všem občanům poděkovat, že dodržují všechna nařízení a používají ochranné
prostředky. Jsem rád, že se podařilo ve spolupráci s místní JSDH prosadit a zacílit
na nejzranitelnější generaci – seniory 65+. Dostává se jim speciální péče v podobě závozu
potravin, léků či jiných potřeb, aby co nejméně vycházeli na veřejnost. Velký dík patří všem
dobrovolníkům, kteří pomáhají s tím, co je zrovna potřeba. V té první vlně to byla především
potřeba vyrobit roušky. To číslo, které se povedlo za tři dny vyrobit a shromáždit je
neuvěřitelné a dokazuje to, že teprve v horších časech se projevuje ta správná soudržnost
a všechny negativní nálady jdou bokem. Velice si vážím, že naše pomoc, služby a práce není
nijak zneužívaná. Tato situace nám pomáhá žádat pro všechny občany další prostředky,
vyřizovat potřebné záležitosti a výhody tak, aby Vaše omezení pohybu bylo co nejsnesitelnější.
Milí spoluobčané, přeji všem, abyste si drželi především pozitivní náladu. Mějte ten
správný nadhled a nenechávejte se semlít našimi médii. Čerpejte slunečný příchod jara ať už
z Vaší terasy, zahrádky nebo jen přes okno. Těšte se z každého nového dne a neklesejte
na mysli.
Stanislav Kotrc
Váš místostarosta

Obecní úřad od 16. 3. 2020
Obec Sedlnice v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID–19 v České republice způsobené novým koronavirem s označením SARSCoV-2 v Evropě, předkládá a přijatými opatřeními příslušných orgánů toto sdělení, platící
na dobu ode dne 16. března 2020 od 00:00 hodin, do odvolání:
 pro veřejnost je objekt obecního úřadu uzavřen,
 omezuje se rozsah úředních hodin:
Pondělí: 11:00 –12:00 hodin, 13.00-15.00 hodin
Středa: 11:00 –12:00 hodin, 13.00-15.00 hodin.
Nové číslo účtu pro poplatky za odpady, KT, Internet, psa 020036-1772185329/0800

OČKOVÁNÍ PSŮ

Upozorňujeme, že pokud pes
nemá čip, je očkování neplatné.
Při tomto očkování lze psa
i očipovat. Cena očkování je
150,- Kč, očipování 400,- Kč.
Změna termínu
v důsledku epidemiologické
situace je možná!

17. dubna 2020 proběhne ve spolupráci
s MVDr. Frousem v naší obci očkování psů,
a to takto:
16.00 – 16.30 obecní úřad
16.45 – 17.00 obchod dolní konec
17.15 – 17.30 školka horní konec
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodiče, přátelé školy, žáci.
Události posledních dní ukázaly, jak je dnešní svět neuvěřitelně zranitelný. Ze dne
na den jsme se nejen my – učitelé, žáci i rodiče - dostali do zcela nové situace. Výuka od 11.
března probíhá online s použitím nástrojů, které máme k dispozici. Volíme takový způsob,
který je nejen dostupný, ale i srozumitelný nám všem. Přivítali jsme iniciativu různých
nakladatelství, která zpřístupnila zdarma interaktivní výukové materiály (odkazy na ně vám
sdělujeme). Komunikujeme především prostřednictvím elektronické žákovské knížky, aplikace
Škola OnLine či e-mailů. Situace není jednoduchá ani pro rodiče, ani pro učitele, ani pro žáky.
Děkuji proto všem za projevenou míru tolerance i pochopení …
Akce školy
Jednou z posledních akcí, kterou se podařilo uskutečnit díky místní knihovně, byl
program s názvem „Knihtisk“, pořádaný v úterý 10. března v rámci akce Březen - měsíc
čtenářů. Zúčastnili se ho žáci 1. - 5. třídy. Pan Roman Prokeš (Studio Bez kliky) zábavnou, avšak
poučnou formou seznámil děti s vývojem písma, psacích látek i psacích náčiní až po samotný
tiskařský lis, který dokonce sám postavil. V závěru programu se každý stal tiskařským učněm,
následně mistrem a směl si vytisknout jeden tisk – titulní stránku z Bible kralické.

A dál? Z pochopitelných důvodů jsme zrušili veškeré velké akce, výlety i exkurze
plánované do konce školního roku. Bohužel se tedy neuskuteční nejen maškarní ples a jarní
tvoření, ale i tradiční Jarmark. Pokud se žáci vrátí do školních lavic až v druhé polovině května,
budeme mít všichni plné ruce práce s učením… Na parapetech ve škole máme sice už rajčata i
papriky, ale nyní hledáme způsob, jak vám je případně nabídneme (muškáty zcela jistě
nebudou).
Zápis do první třídy
V návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní
docházce bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace. Jak to
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bude v naší škole, najdete na internetu. Na www stránkách nebo ve škole jsou vám k dispozici
tiskopisy potřebné k zápisu. Vyplněné je doručí zákonný zástupce dítěte v termínu od 1. do 8.
dubna 2020 do základní školy. Může je vhodit do schránky u základní školy, která je vedle
bočního vchodu nebo může přijít osobně dne 7. a 8. dubna v době od 8 do 10 hodin. Máte
možnost vše zaslat do uvedeného data i e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze
poslat prostý email), datovou schránkou nebo poštou. Více informací najdete na www.zssedlnice.cz.
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy je plánován na 11. května 2020. Nelze však vyloučit, že dojde
i tady ke změnám. O nich vás budeme včas informovat. Upozorňujeme, že do mateřské školy
může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (zákon č. 561/2004 Sb., § 34, odst. 5 a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, § 50). Tiskopis je ke stáhnutí na www stránkách školy. Připomínáme tuto
věc s dostatečným předstihem. Bez tohoto dokladu není možné dítě do mateřské školy přijmout.
(Neplatí to pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.) Aktuální informace k zápisu
(včetně tiskopisů i Směrnice pro přijímání dětí) sledujte na www.zs-sedlnice.cz, případně
na stránkách obce.
Do následujících dnů a týdnů Vám přeji hlavně pěvné zdraví….
PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Jaro v mateřské škole
Příroda se probouzí, sluníčko více hřeje. Naším úkolem v tomto období je seznámit děti
s probíhajícími změnami v přírodě, s prvními jarními květinami, s domácími zvířátky a jejich
mláďaty... Letos se nám to ale nedaří. Jaro sice pomalu přichází, ale naše školka byla 16. 3.
2020 z preventivních karanténních opatření bohužel uzavřena.
Abychom spolu ale neztratili kontakt úplně, nabídneme zejména našim předškolákům, kteří
plní povinnou školní docházku před nástupem do základní školy, náměty na činnosti doma,
s rodiči. V mateřské škole bude mít každé z těchto dětí připravenou složku, kde najdou
nabídku pracovních listů a okruhů činností, které mohou snadno využít k procvičování doma.
Rodiče si tyto materiály po domluvě předem mohou vyzvednout v budově MŠ č.p. 409.
Další tipy, jak s předškoláky pracovat:
* Na Facebooku doporučujeme sledovat stránky Pedagogicko-psychologické poradny STEP.
* Na Facebooku také doporučujeme "Škola zvesela“, kde můžete aktuálně po zadání e-mailu
zdarma stáhnout pracovní sešit „Jaro s Rozárkou".
* Pracovní listy můžete stáhnout zdarma také v aplikaci Pinterest.
* Na webu www.logosik.cz je ke stažení spousta materiálů.
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Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se na brzké shledání ve školce :-)
A snad Vás optimisticky naladí tato fotografie veselých dětí ze třídy "Námořníků" - právě v den,
kdy jsme se zaměřovali na červenou barvu :-)

Eva Hryzláková
vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

FOTBALOVÝ ODDÍL INFORMUJE
Letošní jarní dohrávka soutěžního ročníku 2019/2020 byla bohužel
z důvodu nepříznivého vývoje s onemocněním COVID-19 přerušena
do odvolání. Než bylo vydáno nařízení a opatření ohledně počtu osob
na jednom místě apod., stihlo družstvo mužů zimní soustředění
na Horní Bečvě v rekreačním areálu RS Vítkovice. Soustředění proběhlo
v termínu 27.2 – 1. 3. 2020. Soustředění se zúčastnilo 12 mužů.
V areálu bylo k dispozici malé fotbalové hřiště s umělou trávou, bowling, sauna, prostor
pro stolní tenis. Do sportovní haly jsme dojížděli 5 km do centra obce Horní Bečva.
V tom samém místě začalo i soustředění našich nejmenších a to v termínu od 12. 3. 2020,
na které vyjeli společně objednaným minibusem. Z důvodu opatření a nařízení vlády, byly
v zájmu ochrany zdraví, ze soustředění stažení 13. 3. 2020. Všichni, jak vy, tak my, jistě věříte
a doufáte ve zlepšení situace a návratu k pravidelné nedělní dávce fotbalu.
Společně to zvládneme!
Michal Pavelka, předseda fotbalového oddílu
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
loňský rok utekl jako voda a máme tu opět krásné období blížícího se jara. Členská schůze jej
zhodnotila dne 31. 1. 2020 ve Sněžence. Členové byli seznámeni se zprávami o činnosti
a hospodaření spolku, se zarybňovacím plánem na Bartoňce, činností dětského kroužku,
organizačními záležitostmi uvnitř spolku a po proběhlé volbě nových členů byla schůze
ukončena přijetím usnesení.
Průběh roku 2019 byl opět hektický, co se týká zejména podílu na akcích. Některé tradiční
akce probíhaly za pořadatelství rybářského spolku a na jiných se rybáři podíleli jako
spolupořadatelé. Mnohdy termíny akcí byly našponované a muselo dojít k přesunutí na jiný
termín.
V loňském roce, během letního období, přišly děti z rybářského kroužku s námětem, zda by
nebylo možné dát do pořádku prostor pramenu (měrný bod). Poukazovaly na neutěšený stav
v jeho okolí. Samy se nabídly, že pomohou s pracemi. Přes pana starostu se povedl kontakt
na Hydrometeorologický ústav
v Ostravě, kam byla nabídka
směrována.
A
jelikož
jejich
nabídka byla kladně přijata, začali
jsme
připravovat
vyčištění.
Základem bylo odbahnění měrného
bodu, výška bahna dosahovala 65
centimetrů, tedy téměř dvou třetin
výšky nádoby. Rovněž přítok jevil
značné zabahnění. Akce započala
po předchozím jednání s občany, se
zajištěním techniky vypomohl pan
Pokorný ml. Samotné čištění
nakonec trvalo déle, než se
předpokládalo, ale podařilo se v plném rozsahu, jak jsme počítali. Druhá etapa následovala
po týdnu za účasti dětí i jejich rodičů, kteří přišli pomoci a některých občanů majících vztah
k tomuto místu. Proběhla úprava okolí, vybudovaly se zábrany proti listí do přítoku k bodu.
Současně již započala i třetí etapa, která spočívala ve vybudování laviček k posezení a panelu s
informační tabulí s popisem historie tohoto místa.
Přes zimní období po přípravě materiálu došlo k výrobě. S montáží nám velice pomohl
p. Radek Konečník. A dnes, v době, kdy čtete tento zpravodaj, je již místo osazeno tak, jak
jsme si ho před 3/4 rokem představovali. Jak se nakonec místo bude líbit Vám občanům, to
již necháme na Vás. Všichni, kteří se na této akci podíleli svou prací nebo i materiálním
zabezpečením nebo technikou, to dělali s úctou k tomuto místu, neboť si to zaslouží.
Chtěli bychom požádat, mějte toto místo v úctě a nedopusťte jeho poškozování.
V letošním roce nás čeká mnoho akcí, které již mají u rybářů tradici.
Tou první je Otevírání Bartoňky, které proběhne 2. května 2020 od 9 hod. Jste zváni všichni,
kdo máte rádi naše krásné zákoutí Bartoňky.
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V posledním týdnu měsíce května
následuje tradiční dětský závod - již
5. ročník o putovní pohár, opět na
Skaličce. Koncem měsíce června čeká
rybáře 10. ročník nočního lovu. Jelikož
na návrh rybářů, kteří se zúčastnili
1. ročníku v roce 2010 a na počest
10. výročí od prvního uspořádání, letošní
závod proběhne dle původních propozic
včetně 24hodinového lovu.
Takto bychom mohli pokračovat i dále
k dalším naplánovaným akcím na rok
2020.
V závěru nám dovolte poděkovat všem, kteří s naším spolkem spolupracujete nebo
docházíte na naše akce jako hosté, dále spolkům v Sedlnicích, vedení obce i KIC
Sněženka. Děkujeme i rodičům dětí z kroužku - je s Vámi skvělá spolupráce.
Petrův zdar
výbor Rybářského spolku Sedlnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vyjádřil k úpravě prostředí kolem měrného bodu
nad Bartoňkou. Jak k tomu vlastně došlo? Od března do podzimu působí na vodní nádrži
Bartoňka a v jejím okolí rybářský kroužek. Když jsme jedno odpoledne dětem říkali o tomto
vodním zdroji a jeho historii, padla ze strany dětí otázka na nás, proč je toto místo tak
zanedbané. Vězte, že pro nás nebylo lehké jim odpovědět a vysvětlit, proč tomu tak je.
Po kratším zvažování a po domluvě s dětmi, že do změny půjdeme společně, jsme začali
připravovat úkoly, které bude nutné splnit, aby se stav změnil k lepšímu. Bylo nám jasné, že to
sami nezvládneme a navíc bylo nutné vyžádat souhlas majitele, který má sídlo v Ostravě. Pan
starosta Ing. R. Recman nám pomohl se získáním souhlasu k provedení akce a na nás bylo
práce naplánovat a provést.
1. etapa započala 28. listopadu 2019 odbahněním přítoku a samotné nádoby. V tomto
čase se zde nacházelo 65 cm naplaveného bahna a snad 10 až 15 cm vody. Po zjištění, kdo by
mohl pomoci s technikou a příslibu pana Pokorného, jsme si řekli termín a začali s prací. Dílo
se podařilo ještě téhož dne uskutečnit a přítok jako takový byl vyčištěn. Nebýt techniky
a zejména přístupu pana Pokorného, by pro nás práce trvala několik dnů a byla fyzicky
o mnoho náročnější.
2. etapa proběhla 30. listopadu 2019. Spočívala v provedení úklidu a vybudování
zábran u samotného přítoku k nádobě proti spadlému listí. Zde je nutno pochválit děti a jejich
rodiče, kteří se dostavili v hojném počtu, a úkol byl dopoledne splněn. Na závěr byla brigáda
ukončena opékáním buřtů, které pro brigádníky dodal jeden z občanů. Zde je nutno poděkovat
rodičům, kteří přišli pomoci. Při této práci vznikl nápad, že by nebylo špatné u tohoto místa
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vybudovat pro příchozí i něco na sednutí a přidat text s popisem místa. Nápad se ujal
a začalo se pracovat na 3. a 4. etapě k naplnění záměru. Ty proběhly od ledna 2020 do 14.
března 2020.
Byla připravena kulatina, ze které bylo nutné odstranit kůru. Z tohoto dřeva nakonec
vznikly dvě lavičky a jeden stojan na panel. Text s popisem místa, nechalo zhotovit Sdružení za
rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice, z.s. S montáží laviček a panelu pomohl obecní úřad
prostřednictvím pana Radomíra Konečníka, který odvedl skvělou práci. Na nás nakonec zůstalo
pozvat další ochotné občany a členy rybářského spolku a všechny výše uvedené předměty
namontovat do terénu. Byl přidán i odpadkový koš, za který děkujeme Obecnímu úřadu
v Sedlnicích, který jej zakoupil pro potřebu umístění právě na taková místa. V sobotu dne
14. 3. 2020 ráno se sešel dostatek ochotných rukou a začala konečná montáž, která měla
rychlý průběh. Za dopoledne byla provedena do konečné podoby. Jak se povedla, posuďte
sami při návštěvě tohoto místa.
Vzniklo tak další důstojné místo, kde si příchozí mohou posedět, odpočinout, pokochat se
přírodou a snad i trochu poučit, kam to vlastně přišli nebo přijeli. V závěru mi dovolte tímto
poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří přispěli svou prací, jako sponzoři financemi
a materiálem. Děkuji Obecnímu úřadu v Sedlnicích, Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce
Sedlnice, z.s. a svým kolegům rybářům z Rybářského spolku Sedlnice. Zejména děkuji panu
J. Žabenskému, který byl vždy ochoten pomoci a odvedl neskutečné kvantum práce. A ještě
více si vážím toho, že domluva s ním vždy platila. Mnoho lidí mne překvapilo, že když jsme
něco potřebovali na vybudování tohoto místa, všude byla srdce otevřená a vstřícná. Nelze
vyjmenovat všechny, kteří mají podíl na zvelebení tohoto místa, tímto prosím o prominutí.
Chraňme toto místo a važme si ho, pramen jako takový má dlouholetou historii, nedopusťme
vandalům posezení a panel poškozovat.
Zdeněk Hrivňák
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PEJSKAŘI INFORMUJÍ
V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme uskutečnili zatím jen dvě akce, a to:

13. 2. 2020 Členská schůze
Tentokrát se schůze uskutečnila v prostorách posezení u sauny vedle tělocvičny. Zúčastnilo se
14 členů a 2 hosté. Odhlasovali jsme výši členských příspěvků, zkontrolovali očkovací průkazy,
odsouhlasili počet brigádnických hodin, které by měl každý člen v letošním roce odpracovat,
a probrali jsme plán akcí na tento rok.

29. 2. 2020 Procházka ze Studénky, krajinou sněženek do Sedlnic
Účast na první letošní procházce byla mizerná - jen tři psovodi a tři psi. Počasí sice také nebylo
úplně luxusní, ale dalo se. Sešli jsme se ve Studénce, odkud jsme šli kolem rybníků do Nové
Horky, v hospůdce jsme se trochu ohřáli a pak podél Sedlničky až do Sedlnic. Sněženky kvetly
nádherně a my jsme si poklábosily - šly jsme jen ženské, mladí psi se proběhli a procházku
zvládl i 12letý Morion.
Také jsme dokončili soutěž, amatérskou sedlnickou kuželkářskou ligu. Pejskaři Rafani se
umístili na 4. místě a Pejskaři Fifinky na 5. místě. Děkujeme tímto kuželkářům za organizaci
soutěže, skvěle jsme se při turnaji pobavili. Škoda jen, že musel být z důvodu šíření koronaviru
zrušen závěrečný večer s vyhlášením.
A na závěr info ohledně výcviku - ten probíhá:
- každou neděli od 9:00 hod
- od dubna také každou středu od 17:30 hod
NAŠE CVIČIŠTĚ A VÝCVIKÁŘI, JSOU K DISPOZICI I NOVÝM ZÁJEMCŮM O VÝCVIK.

Bohdana Krištofová – jednatel spolku
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KUŽELKÁŘI INFORMUJÍ
Hned první víkend začátku letošního roku byly sehrány Okresní přebory jednotlivců, ženy
bojovaly na kuželně v Novém Jičíně, dvě naše zástupkyně oddílu si zajistily postup na Krajské
přebory, a to Michaela Tobolová, která se umístila na 3. místě a Renata Janyšková, která
postupovala ze 4. místa. Senioři sehráli svůj boj na kuželně v Odrách - Rostislav Kletenský
skončil na 4. místě, ale na postup to bohužel nestačilo, postupovali jen 3 senioři. Muži přebory
odehráli také v Odrách, Milan Janyška se umístil na 3. místě, Ivo Stuchlík skončil na 7. místě
a Lukáš Koliba na 8. místě. Jako jediný z této trojice postupoval Milan Janyška. V kategorii
dorostenek, dorostenců a juniorek Okresní přebory nebyly sehrány, a tak celá naše mladá
naděje postoupila rovnou na Krajské přebory, které se konaly na konci ledna, tedy
26. v Přemyslovicích nás zastupoval jediný dorostenec Tomáš Sobotík, který svým náhozem
498 vybojoval 11. místo v kraji. Ve stejný den bojovaly naše dvě dorostenky v Šumperku,
Kristýnka Samohrdová hodila 453 a skončila na 11. místě a Nikča Tobolová 571, která se
umístila na 1. místě a zajistila si jako jediná postup na Mistrovství České republiky dorostenek
do Českých Velenic. V kategorii juniorek nebyly sehrány ani Krajské přebory z důvodu malé
účasti juniorek, proto nám v této kategorii postoupila Klárka Tobolová rovnou na Mistrovství
České republiky do Přelouče.
25. 1. 2020 se uskutečnily Krajské přebory mužů a žen. Z mužů si zahrál v Horním Benešově
Milan Janyška a náhozem 517 se umístil na 33. místě. Ženy si zahrály na zrekonstruované
kuželně v Rýmařově, Renata Janyšková hodila 509 a skončila na 17. místě a Michaela Tobolová
529 a skončila na 14. místě. I tak je to pro naše sedlnické kuželkáře krásné umístění, protože
bojovat mezi ligovými hráči není vůbec jednoduchý úkol. Po osmnácti odehraných kolech
letošního ročníku, než byly všechny soutěže a akce 12. 3. 2020 Českou kuželkářskou asociací
pozastaveny, bylo sedlnické družstvo A na 10. místě v Severomoravské divizi a družstvo B
na krásném 2. místě v Krajském přeboru Moravskoslezského kraje. V Amatérské sedlnické lize
také není dobojováno. Sršni si drží 1. místo se 43 body, následují Ajeto se 40 body, Hospůdka
Zelenina 32 bodů, Pejskaři-Rafani 29 bodů, Pejskaři-Fifinky 16 bodů a na posledním místě
Plotovka se7 body. Věřím, že situace kolem koronaviru se co nejrychleji uklidní a my budeme
moci dohrát veškeré rozehrané zápasy a turnaje, a ukončit kuželkářský ročník, jak jsme zvyklí.
Vždyť je to zvláštní, když o víkendu nehrajeme a nesejdeme se s ostatními hráči. Kuželky jsou
pro nás všechny „srdíčkový” sport, proto přeji všem hlavně pevné zdraví.

za oddíl kuželkářů
Michaela Tobolová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEDLNICE INFORMUJE
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DEN OBCE/Bůčekfest
Množí se dotazy okolo konání dvou nejmasovějších akcí v naší obci - Dne obce
a Bůčekfestu. Na začátku letošního roku se sešly kulturní složky obce, které se usnesly
na sloučení obou akcí v jednu, a to především za účelem úspory finančních prostředků. Náplň
programu by měly tvořit nejatraktivnější body Bůčekfestu doplněné o koncerty určené
různému věkovému spektru tak, jako tomu bylo na Dnech obce i v minulosti, přičemž stánkový
prodej bude s největší pravděpodobností zachován s takovou, ne-li kvalitnější nabídkou jako
tomu bývá na Bůčekfestu. Padlo též rozhodnutí, přidělit těmto dvěma akcím v jednu nový
termín, kterému by neměly konkurovat podobné akce v našem regionu. Rozhodlo se proto
pro sobotu 12. září s tím, že se stále zvažují možnosti, kde akci uskutečnit, zda na hřišti
či v zámeckém parku. Jelikož je těžké zajistit koncertní vystoupení interpretů zvučnějších jmen,
kteří však nejsou až tak drazí, musely se shánět kontakty a zvažovaly se možnosti. Již na
přelomu roku však ne všichni umělci ještě měli volné termíny. I přes všechna tato úskalí se
podařilo zajistit vskutku hodnotný program, který, doufejme, se uskuteční tak, jak je
plánováno. Bude to i takové poděkování všem, kteří se s epidemií koronaviru dovedli poprat –
záchranným a integrovaným složkám, zdravotníkům, vedení obce a také samotným lidem občanům, kteří…snad… na takovýto druh zábavy, po době zákazu shromažďování a karantén,
budou s netrpělivostí čekat. Takže co je naplánováno a snad se uskuteční?
12. 9. 2020 - Rozdělení hlavních koncertních bodů programu - pokud bude akce v parku.
13.00 Petr BENDE s cimbálovou muzikou (malá stage u kruhového parketu - MS)
16.00 LIMETAL - hard rock (velká zastřešená stage - VS)
18.00 THE CELLO BOYS (čelisté) - pop (MS)
20.00 SHOW ROCK’N‘ROLL BANDU MARCELA WOODMANA – 30 let na scéně (VS)
22.00 OHŇOSTROJ s následující diskotékou (MS)
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TV STUDIO SNĚŽENKA INFORMUJE O NOVÉM VYSÍLACÍM SCHÉMATU
TV studio Sněženka se zapojuje do současného vysílacího trendu, který je cílený na ty občany,
kteří mají trávit, v této kritické době, nejvíce času v domácím prostředí a těmi jsou senioři.
Od čtvrtku 2. dubna bude vysílací smyčka infokanálu pozměněna ve dvou vysílacích hodinách
zařazením bloku určenému pro seniory. Začínáme premiérovým dílem dokumentárních besed
nejen s občany Sedlnic, které navazují na již před víc jak rokem odvysílané pod názvem
"OHLÉDNUTÍ SE ZA MINULOSTÍ, ZNAMENÁ KROK DO BUDOUCNOSTI". Nový díl bude na téma
DROBNÁ PROVOZOVNA a jiné stavební iniciativy v Sedlnicích v předrevoluční době.
Rozmlouvat budou pánové Václav Chvosek, Miroslav Petrlík a Jaromír Mičan. Kvůli délce
dokumentu, který má 90 minut, bude tento rozdělen do dvou vysílacích týdnů. Následně bude
vzpomínat, opět v premiérovém dokumentu, pan František Kalemba. Potom se budou
v reprízách opakovat všechny vzpomínkové pořady již vyrobených dílů televizním studiem
Sněženka, které k výročí 15. let sedlnického infokanálu vyjdou i souhrnně v DVD boxech.
Dvouhodinovku pod názvem SENIORÁČEK doplní pořady z oblasti kultury určené této věkové
skupině. SENIORÁČEK aneb vysílání pro občany třetího věku, můžete shlédnout
na infokanálu vždy od 3., 7., 11., 15., 19. a 23. hodiny.
15. té VÝROČÍ SEDLNICKÉHO INFOKANÁLU.
Letos v prosinci uplyne 15 let od spuštění sedlnického INFORMAČNÍHO SYSTÉMU – internetu,
infokanálu a obecního rozhlasu. K tomuto výročí připravují pracovníci TV studia několik dnů
otevřených dveří, ve kterých se mohou zvídaví návštěvníci seznámit s činností studia
a popřípadě si práci „Televizáků ze Sněženky“ i sami vyzkoušet. Případní zájemci o tuto akci se
mohou hlásit osobně ve Sněžence, anebo prostřednictvím mailu: tvstudio@snezenka.cz.
Podrobnější informace jim budou sděleny.
Odstrčil Josef,
vedoucí KIC Sněženka Sedlnice
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Veškeré plánované akce na měsíce duben a částečně květen, v režii obce
Sedlnice, byly z preventivních důvodů zrušeny. Termíny akcí uvedených níže
v přehledu mohou být operativně měněny či úplně rušeny.
Sledujte webové stránky obce.
STŘEDA 13. 5. od 14.00 hod.

RODINNÝ DEN
Kde: sál KIC Sněženka. Vstupné zdarma. Informace viz vložený plakát.
STŘEDA 13. 5. od 17.00 hod.

PŘEDNÁŠKA O BYLINÁCH
Přednáší pan Radomír Wojnar.
Kde: sál KIC Sněženka. Vstupné zdarma.

ČERVEN 2020
SOBOTA 6. 6. cca od 11.00 hod.

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
Kde: areál myslivecké chaty.
SOBOTA 27. 6.

MEZISPOLKOVÉ HRY
Kde: bude upřesněno

PRÁZDNINY VE SNĚŽENCE
NEDĚLE 28. 6. od 15.00 HOD.

RETRO VÝSTAVA PŘEDMĚTŮ
Kde: sál KIC Sněženka. Info viz vložený plakát.
ÚTERÝ 4. 8. 2020 od 17.00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NA TÉMA VOLNÝ ČAS A DOVOLENÁ
Kde: Sál KIC Sněženka. Info viz vložený plakát.
SOBOTA 29. 8. 2020 od ranních hodin

ZAŽÍT SEDLNICE JINAK
Tradiční pochod naší obcí, kterou můžeme poznat jinak - zábavnou formou.
Ukončení bude v zámeckém parku.
Kde: obec Sedlnice.
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INZERCE

Sedlničan – čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, dne 30. 3. 2020. *
* IČO 298352, tel. 556 712 638, e-mail: tvstudio@snezenka.cz, www.sedlnice.cz*
*Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně Obecní úřad Sedlnice
v nákladu 550 výtisků. * N e p r o d e j n é. * Evid. č. přidělené Ministerstvem kultury ČR:
MK ČR E 23278 * Uzávěrka příštího čísla cca 20. 6. 2020.*
* Toto číslo je mimořádně vydáno elektronicky se zveřejněním na webových stránkách obce.
150 ks tištěné verze pro potřeby seniorů. *
* Obecní úřad Sedlnice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do Sedlničanu. *
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