Vážení spoluobčané,
věřím, že jste si alespoň trošku užili prázdnin a času dovolených. Je pravdou, že o letošním létě
nám počasí moc nepřálo, ale co naděláme, člověk je tvor přizpůsobivý.
I v době prázdnin jsme řešili přívalové deště, které zasáhly celou republiku. Vzhledem k tomu,
že se stále odsouvají pozemkové úpravy, které má pod patronací Státní pozemkový úřad
a které by měly přívalové vodě zabránit, začali jsme mimo jiné i s dotčenými vlastníky řešit
možnost částečných pozemkových úprav, které vycházejí z připravovaných projektů, které by
se mohly projevit v blízké době.
Stále řešíme se všemi dotčenými orgány zvýšený provoz v naší obci, a to především nákladních
vozidel. Kontaktujeme i konkrétní dopravce, kteří sice chápou tuto skutečnost, ale do doby
zprovoznění úseku (předběžně listopad 2020) Příbor-Skotnice-Mošnov, zřejmě provoz
neomezí, neboť jsme jednou z možných objízdných tras v rámci rekonstruovaných úseků.
A co nového v obci? Možná si někteří návštěvníci našeho hřbitova všimli, že jsme dokončili
výstavbu nového kolumbária k ukládání pohřebních uren, na jehož stavbě se podílela sedlnická
firma. Do konce roku bychom chtěli stihnout ještě opravu některých místních komunikací
a především rekonstrukci střechy tělocvičny. Pro přehlednější předávání informací
prostřednictvím webových stránek obce, došlo k jejich úpravám. Doufám, že snad byly
prospěšné, posuďte sami.
Po různých útrapách, v rámci současné nedobré situace, jsme zorganizovali (za zpřísněných
podmínek) Den obce ve stylu Bůčekfestu. Je mi jasné, že ne všem vyhovovalo spojení Dne
obce s Bůčekfestem, ale buďme rádi, že jsme mohli zorganizovat alespoň něco pro naše
občany v této složité době. Počasí nám přálo, program byl nabitý a snad jste si ten den alespoň
trošku užili.
Závěrem – věřme, že se situace zlepší a my se budeme moci zabývat příjemnějšími věcmi než
od jara tohoto roku, kdy do našich životů vstoupil COVID-19.
Ing. Rostislav Recman
starosta obce Sedlnice

Jelikož stále spousta občanů nezaregistrovala změnu čísla účtu obce a s tím související
prosbu o úpravu trvalých platebních příkazů vůči obci znovu apelujeme na občany, aby tak
učinili. Nové číslo účtu pro platbu za kabelovou televizi, internet, poplatek za psa a poplatek
za odpady je: 020036-1772185329/0800

Změna otevíracích hodin na pobočce Česká pošta Sedlnice, od 1. 10. 2020
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Vážení občané,
Chtěla bych vás touto cestou informovat o poskytování sociálních služeb a poradenství
pro občany obce Sedlnice prostřednictvím města Nový Jičín, obce s rozšířenou působností
(ORP). Cílem projektu je vytvoření systému sociálních služeb, který zabrání sociálnímu
vyloučení obyvatel obcí Novojičínska a zabezpečí dostupné sociální služby i v obcích, jako je
obec Sedlnice, které tyto služby na svém území nemají.
V květnu letošního roku uzavřela obec Sedlnice s městem Nový Jičín smlouvu. Obec se tímto
zapojila nejen realizačně, ale i finančně do projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě
sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín“.
Síť sociálních služeb pro občany ORP Nový Jičín je nastavena a naše obec se finančně
spolupodílí na jejím financování. Tato síť má pomoci občanům při řešení různých sociálních
situací a je určena různým cílovým skupinám – seniorům, osobám se zdravotním postižením,
rodinám a dětem, občanům sociálně znevýhodněným. Služby jsou nabízeny v pobytové formě,
ale i formě terénní, které jezdí za klientem a poskytují mu pomoc v přirozeném prostředí.
Pro lepší orientaci využijte poradenství sociálních pracovníků Městského úřadu Nový Jičín,
kteří Vám pomohou a podpoří v nepříznivé životní situaci a pomůžou Vám najít vhodného
poskytovatele sociální služby, zařazeného v síti sociálních služeb.
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V případě, že budete nějakou formu sociální služby potřebovat pro sebe, své blízké či
poradenství v této oblasti, kontaktujte přímo odbor sociálních věcí Městského úřadu v Novém
Jičíně a to:
Bc. Šárku Loskotovou, tel. 556 768 256, vedoucí oddělení sociální práce a veřejného
opatrovnictví,
anebo
Obecní úřad Sedlnice, Ing. Hanu Dlouhou, tel. 737 871 162, radní pro oblast sociálních
a občanských záležitostí.
Ing. Hana Dlouhá,
radní obce Sedlnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

ŠKOLNÍ OČKO
Bývalo každoročním zvykem, že po dvou měsících prázdnin jsme školní rok zahajovali
společně ve vestibulu školy. Letošní školní rok tomu bylo jinak. Společně s panem starostou
jsme pozdravili žáky, kteří byli ve svých třídách, prostřednictvím školního rozhlasu. Mnozí
z nich do školních lavic vrátili po více než pěti měsících. Byli jsme rádi, že ti, pro které bylo
1. září nejslavnostnějším dnem – prvňáčci, mohli být v tento den ve třídě se svými rodiči.
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Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu
ze strany rodičů, jsme otevřeli už třetí
oddělení školní družiny a prodloužili
provoz družiny do 16 hodin.
Od začátku září žáci 2. a 3. třídy
a zájemci z řad 1. stupně pravidelně
každé pondělí jezdí do novojičínského
bazénu na plavecký výcvik.

V úterý 15. září proběhlo slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka. Cílem tohoto projektu, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků,
je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky a naši prvňáčci se ho mohli
účastnit díky iniciativy paní knihovnice Mgr. Lenky Šimurdové. Celý projekt byl v březnu 2020
nedobrovolně přerušen kvůli epidemii COVID-19, a tak jeho zakončení mohlo proběhnout až
teď. V areálu školní multifunkční zahrady tak král Knihoslav pasoval dnes již druháčky
na čtenáře. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého žáčka knížka Lenky
Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku.

PaedDr. Blanka Šťastná,
ředitelka MŠ a ZŠ Sedlnice
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Projekt „Z pohádky do pohádky“
Místní knihovna Sedlnice ve spolupráci se
školní družinou připravila v rámci projektu
„Šablony“
pro
oddělení
Myšáků
pohádkově
zábavné
odpoledne
„Z pohádky do pohádky“.
Ve čtvrtek 24. září 2020 jsme
s dětmi školní družiny navštívili knihovnu.
Po úvodní besedě o pohádkách i jejich
tvůrcích
a
po
vyřešení
úkolů,
děti přivítal Kašpárek, který je provedl
„Pohádkovou zemí“ rozlousknutím pohádkových hádanek. Pak již byl jen krůček k tomu,
abychom otevřeli „vrátka do pohádek“. Po písničkovém kouzlení a prolezení tunelem se děti
ocitly v Pohádkové zemi. Proměnily se v různé pohádkové bytosti a v jejich kůži si vyzkoušely
splnit úkoly jednotlivých hrdinů z pohádek. U Kocoura v botách si složily tangram. V pohádce
o Červené karkulce se snažily zahnat zlého vlka. Jiřík navlékl Zlatovlásce pomocí mravenců
poztrácené perly, Otesánek snědl, na co přišel, Popelka si přála přebrat hrášek, Sněhurka
složit rozbité zrcadlo (puzzle) a tři prasátka postavit domečky.
Za snažení a za splnění všech úkolů děti
získaly „Řád pohádkové říše“ a sladkou odměnu.
Renata Březinová,
vychovatelka školní družiny
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Podzim u nás ve školce
V novém školním roce jsme se radostně sešli v plném počtu a i navzdory koronaviru a různým
dalším běžným nemocem se většiny dětí zdraví drží.
V současné době se s dětmi zaměřujeme na podzimní přírodu, která hýří zemitými barvami.
Během babího léta i sychravého podzimu si děti uvědomují charakteristické znaky tohoto
období, učí se vnímat barvy, rozvíjejí svou fantazii, představivost a tvořivost. Učí se vzájemně
spolupracovat a podzim ztvárňují různými technikami. Podzim nacházejí na více místech –
zrající ovoce na zahradě, listy stromů se začínají zabarvovat pestrými barvami, na polích se
sklízí úroda, zrají a padají plody některých stromů kolem lesa. Všechny činnosti probíhají
prostřednictvím vlastního tvoření a odvíjí se od fantazie dětí.
Všichni doufáme, že se v současné době nebude nic měnit a chod školky nebude omezen. Rádi
bychom si totiž užili každoroční oblíbené akce. Mezi ty podzimní patří zejména rozsvěcování
školky spojené s dlabáním dýní.

Eva Hryzláková
vedoucí učitelka MŠ Sedlnice

RYBÁŘSKÝ SPOLEK SEDLNICE INFORMUJE
Prázdniny s letní pohodou máme za sebou a čeká nás nadcházející, snad i teplý, podzim.
Dovolte mi, abych se vrátil o nějaký ten měsíc zpět a připomněl naše akce v uplynulém letním
období.
Začneme posledním červnovým víkendem, kdy Bartoňka ožila soutěžním duchem. Konal se
totiž již 10. ročník Nočního lovu o pohár starosty obce Sedlnice. Začátek i noční hodiny
doprovázely přívalové deště. Nicméně o to byl krásnější nadcházející letní den. Noční lov se
vydařil a všichni mají nač vzpomínat.
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Mezi obecní akce, na kterých se náš spolek podílí svou účastí, patří i tradiční pochod „Zažít
Sedlnice jinak“ spojený se soutěží ve vaření buřtguláše. Letos se konal poslední srpnovou
sobotu.
Bylo nám vybráno stanoviště u vody – splav na Sedlničce. Naši nejmenší i ti odrostlejší si zde
na travnaté ploše vyzkoušeli rybářské dovednosti – házení na terč. V podvečerních hodinách
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se před pódiem rozhořely ohýnky pod kotlíky a pro náš spolek začalo obhajování loňského
vítězství. Tým Sedláčků J+I+J nezklamal a s plným nasazením se vrhl do vaření. Nic nepodcenili
a to jim přineslo opětovné vítězství ve vaření buřtguláše.
Toto je stručný přehled letních akcí a nás už čeká „Zavírání Bartoňky“ v sobotu 17. října 2020
od 9 hod. Tímto Vás zveme na pohodové posezení v areálu Bartoňky.
Snad nám to dovolí současná situace a nepřinese omezení v pořádání akcí. Sledujte proto
webové stránky obce – kalendář akcí, zda nebude akce zrušena.
Přeji Vám krásný podzimní čas. Petrův zdar.
Petr Kabuďa, předseda rybářského spolku Sedlnice

PEJSKAŘI INFORMUJÍ
Po divokém jaru, kdy nákaza COVID 19 znepříjemnila činnost všem spolkům, bylo léto konečně
alespoň trošku normální...
Podařilo se nám, kromě pravidelného výcviku, konečně uskutečnit brigádu na našem cvičáku.
Sešlo se celkem dost pracantů, takže jsme natřeli překážky, posekali cvičák a kluci smontovali
a zprovoznili odkládačky.
Také jsme byli na vyhlášení výsledků amatérské kuželkářské ligy. Naše týmy se umístily:
na 4. místě Pejskaři Rafani a na 5. místě Pejskaři Fifinky. Moc děkujeme kuželkářům a jen
doufáme, že se jim podaří uskutečnit i další ročník soutěže, a že se budeme moct opět skvěle
pobavit.
V závěru prázdnin jsme se zúčastnili akce Zažít Sedlnice jinak. Stanoviště Pejskařů bylo
tentokrát v Zámeckém parku. Počasí se umoudřilo a naštěstí nepršelo. Úkolem na našem
stanovišti bylo přejít se zavázanýma očima s pomocí navigátora přes překážky a přinést aport.
Myslím, že spousta účastníků se u toho dobře pobavila.
Další lehčí úkol bylo složit rozstříhané obrázky psů
a pro děti byla největší atrakce agility tunel, kterým
prolézaly. Vaření buřtguláše se ujal tentokrát Mirek
a s pomocí Miloše, Alana a našich kamarádek Hanky
a Aničky. No a měli ho výborný a vyvařili si krásné,
4. místo.
Ještě bych chtěla na závěr poděkovat všem dobrým
lidem, kteří nám pomáhali odchytit malého pejska –
ratlíka, který v Sedlnicích pobíhal v průběhu prázdnin
po hlavní cestě. Bylo až s podivem, že ho nikdo
nepřejel. Pejsek byl velmi bázlivý a nedůvěřivý a tedy
v podstatě neodchytitelný. Velmi mě potěšilo zjištění,
že lidem osud pejska nebyl lhostejný, někteří mu dávali
alespoň napít a žrádlo, někdo nám pomáhal
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s odchytem, další kontaktoval spolek BoudaBudka, z.s. z Albrechtiček, který pomáhá psům v
nouzi. Děvčata z tohoto spolku se pejska nakonec po odchycení ujala a zajistila mu potřebnou
péči. Bohužel se nezjistila identita pejska i přesto, že je čipovaný. Nicméně se má v dočasné
péči dobře, pookřál a opět nachází důvěru k lidem. Po nezbytné veterinární léčbě bude
nabídnut k adopci. Takže ještě jednou moc dík všem, bylo milé potkat lidi s dobrým srdcem,
kteří jsou ochotni nezištně pomoci.
Bohdana Krištofová, jednatelka spolku

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Naše pravidelné středeční schůzky v zámeckém parku letos probíhaly omezeně a v menším
počtu, buď z obav z nakažení koronavirem, nebo to byl i nezájem – nevím.
Jinak v srpnu proběhlo už tradiční smažení tvarůžků, jako každý rok byly výborné. Oslavili jsme
jubilejní narozeniny pana Jiřího Hanzelky, děkujeme za pohoštění. V parku jsme se také
zúčastnili akce pro seniory. Při programu hudby DUO JAMAHA jsme se všichni náramně bavili.
Děkujeme pracovníkům KIC Sněženka za příjemně strávené odpoledne. Návštěva RETRO
výstavy se spoustou předmětů nás vrátila do minulých let a umožnila nám zavzpomínat na tyto
staré časy. Na výstavě fotografií jsme zhlédli místa, která jsou velmi zajímavá. V srpnu náš klub
pořádal i zájezd do Kroměříže a na zámek v Bystřici pod Hostýnem, kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí a informací. Škoda jen, že občané neprojevili větší zájem se tohoto
zájezdu zúčastnit.
Samozřejmě, že
náš klub nemohl
chybět na akci
„Zažít
Sedlnice
jinak“ a vaření
buřtguláše. Akce
byla
úspěšná
i díky pěknému
počasí.
Někteří
členové
klubu
využili
nabídky
účastnit
se
zájezdu na Praděd,
s návštěvou Karlovy Studánky a Slezské Harty. Kochali jsme se krásou přírody, jen ta mlha
z rána kazila výhled. Jinak jsme byli moc spokojeni. Organizátorům zájezdu děkujeme
za zážitky a celkově příjemnou atmosféru.
Olejáková Marie, Klub důchodců Sedlnice
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SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB INFORMUJE
Bohumile, co nového u střelců?
Paní redaktorko, dneska jsem nemusel nic psát, protože tady mám střelkyně, které vám to
řeknou, či teda vlastně napíšou samy.
Díky za představení, tak se na to podíváme
a vezmeme to pěkně, jak se patří
od podlahy. Zdraví Vás mládežnická sekce
střeleckého klubu Sedlnice.
Určitě mnozí z Vás o nás slyšeli, no a ti co
ne, tak o nás určitě uslyší. Pro ty, kteří o nás
moc neví, se představíme.
Jsme skupina (stále se rozrůstající) velmi
přátelských lidí, které spojuje vztah

ke zbraním. Ať už to jsou ti úplně nejmladší
z naší skupiny, kteří jsou nadšení z toho, že si
mohou zkusit uchopit nebo vystřelit z pistole,
tak ti o kousek starší členové, kteří si rádi
zastřílejí nebo proberou, co je nového. Občas
při nějaké příležitosti nám ti nejstarší členové
půjčí některou tu jejich hračku a my si můžeme
zkusit vystřelit z historických zbraní. Střílíme
v létě i v zimě a až na občasné stěžování, kvůli
tomu, že je
někomu zima nebo horko si to velice užíváme. Pod křídly
velmi sympatických vedoucích, kteří na nás dohlíží. Trénujeme
jednou za čtrnáct dní, vždy v sobotu. Naši vedoucí pro nás
dělají první poslední a my se snažíme aspoň trochu zavděčit
našimi výsledky u závodů.
A teď, když už jsme to trochu nakously, se podíváme na ty
naše úspěchy.
Jezdíme na mnohé závody, na kterých si vedeme víc než
dobře. Většinou střílíme z krátkých a dlouhých malorážek a ti
zdatnější z nás potom i z 9mm pistolí. Letos jsme se kvůli téhle
situaci zúčastnili pouze dvou závodů v Odrách, ale i tak
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porazili ty staré chlapy a umístili se na prvních příčkách. Díky tomu máme spousty diplomů
a medailí. Dne 28. září 2020 jsme úspěšně odstartovali vůbec první ročník svatováclavských
střeleb, který nedopadl vůbec špatně. Právě naopak. Dostali jsme pěkné ceny a ještě hezčí
medaile. Doufáme, že to nebyl jediný ročník, ale že jich bude více.
Na závěr bychom chtěly poděkovat našim trenérům Rosťovi a Daliborovi, kteří nám věnují svůj
volný čas a prostředky.
Milé slečny, zvládly jste tu svoji první mediální publicitu skvěle. Já Vám děkuji a přeji mnoho
úspěchů nejen ve střelbě. Rovněž takto veřejně za celý výbor SSK Sedlnice děkuji trenérům
Rosťovi Eichlerovi a Daliborovi Stuchlíkovi, kteří se na vašem úspěchu podílejí.
Za střelecký klub Adel Krčová, Anet Rapčanová a Bohumil Bajnar, SSK Sedlnice

Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice
Sdružení podalo na sklonku roku žádost o dotaci vyhlášenou Krajským úřadem MSK
v programu Zdravé stárnutí. S žádostí jsme byli úspěšní, a tak jste si již mohli povšimnout, že
řada akcí pořádaných pro seniory je podpořena právě z těchto prostředků. Je pravda,
že čerpání nám trochu hatí všudypřítomná hrozba nákazou Covid-19, ale i přesto …
1. července proběhlo náhradní Regionální
setkání
klubů
seniorů,
tentokrát
v zámeckém parku, kde si senioři mohli
zaskotačit s oblíbeným slovenským Duo
Jamaha. Dvojice otec a syn Kotvanovi
seniory pobavili a společně si zatancovali
i zazpívali.
V prázdninovém období se mohli zájemci
nechat zasvětit do práce s počítačem.

Lektor je provedl
základy práce na PC,
nástrahami Internetu,
ale také se učili
stahovat fotografie ze
svých
mobilů
či
fotoaparátů.
17. září byl připraven
lehce turistický zájezd
na Praděd, Karlovu
~ 11 ~

Studánku a Slezskou Hartu. Kapacita 40 osob byla zcela naplněna. Je pravda, že v autobuse
byla nutnost mít roušku, ale to bylo to nejmenší. Praděd nás sice nepřivítal v tom
nejkrásnějším počasí, ale i
přesto se víc jak desítka lidí až
na vrchol vydala. Karlova
Studánka už byla prosluněná,
kdo chtěl, mohl si zajít na oběd,
nebo na kávu do jednoho
z mnoha zařízení, nebo se jen
tak projít a koupit si třeba
lázeňské oplatky.
Závěr putování byl na vodním
díle Slezská Harta, kde jsme měli objednanou vyhlídkovou plavbu elektrolodí. Plavbu si všichni
velice užili a dozvědět se mohli i zajímavé informace, které podal kapitán lodi. Příjemně
ukolébáni jsme se vydali na cestu zpět. Velice nás překvapilo, že pro některé byla návštěva
těchto míst premiérou.
Připravena je ještě řada dalších akcí určených seniorů a nejen jim, za předpokladu, že nám to
koronavirová opatření nezhatí - setkání se Zuzanou Bubílkovou v pátek 2. října, na 22. října je
připraveno Veselé kreslení s Adolfem Dudkem, v listopadu bychom měli uvítat sexuologa
Radima Uzla s Janou Rychterovou. Proběhnout by měly i kurzy sebeobrany a trénování paměti.
Josef Odstrčil,
předseda SRKS obce Sedlnice, z.s.
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Domov NaNovo, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociální rehabilitace
Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka

Milí sousedé a spoluobčané,
využíváme možnost prostřednictvím tohoto místního časopisu předat Vám aktuální informace
o naší službě.
Po dobu několika měsíců se v areálu chráněného bydlení a jeho blízkém okolí budou
vyskytovat dělníci při stavebních úpravách naší vily. Tyto úpravy jsou nutné pro opakované
problémy s prosakem vody v suterénu. Budeme díky financím Moravskoslezského kraje
přistavovat zázemí pro personál a klienty z východní části domu. Přístavbou se rozšíří také
kapacita služby, další dva lidé zde najdou zázemí pro svůj domov.
Kdo stavěl dům, asi ví, co všechno taková stavba s sebou přináší – může se během dne objevit
hluk strojů, zvýšený provoz na příjezdové komunikaci, nějaký prach a špína … Nebudou to pro
nás příjemné chvíle, ale budeme dělat vše pro to, aby to nadměrně neovlivnilo ani Vás.
Doufáme však, že s Vaší tolerancí a smířlivostí tyto překážky společně zvládneme.
Po dokončení stavby nám bude lépe.
Za shovívavost děkují obyvatele a pracovníci chráněného bydlení.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Veškeré akce se řídí aktuálními hygienickými omezeními a opatřeními.
STŘEDA 14. 10. od 17.00 HOD.

EKVÁDOR
Cestopisná přednáška dobrodruha, fotografa a spisovatele Matěje Ptaszka.
Kde: sál KIC Sněženka. Vstupné dobrovolné
SOBOTA 17. 10. od 9.00 HOD.

ZAVÍRÁNÍ BARTOŇKY
Kde: vodní nádrž Bartoňka
ČTVRTEK 22. 10. od 16.30 HOD.

VESELÉ KRESLENÍ PRO SENIORY
Kreslení pro zábavu, radost a uvolnění i pro ty, kteří si myslí, že kreslit neumějí.
Kde: sál KIC Sněženka.
SOBOTA 24. 10. 2020

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kde: Sál KIC Sněženka. Rodiče obdrží pozvánku.
NEDĚLE 8. 11. 2020

PŘÍJEZD SV. MARTINA DO OBCE
Kde: sál KIC Sněženka.
PÁTEK 13. 11. 2020 od 17.00 hod.

RADIM UZEL – PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Kde: areál KIC Sněženka.
NEDĚLE 29. 11. 2020

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětí a starostovým punčem.
Kde: areál KIC Sněženka.
NEDĚLE 6. 12. 2020 od 15.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S HOPSALÍNEM
Kde: sál KIC Sněženka.
Aktuality ke všem akcím sledujte na webových stránkách obce Sedlnice www.sedlnice.cz.
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S královnou sedlnického „Sněženkového království" se setkají návštěvníci významné akce
v sousední obci LIBHOŠŤ, kde bude svou přítomností a různými druhy vystoupení rámcovat
celou akci. Pro Sedlnice její přítomnost na oslavách znamená jistou formu reprezentace
a zviditelnění kulturního života v naší obci.
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INZERCE

Sedlničan–čtvrtletník kulturně - společenského života v obci
*Vydal Obecní úřad Sedlnice – KIC Sněženka, č. p. 109, dne 29. 9. 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 18. 12. 2020.*
*Obecní úřad Sedlnice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do Sedlničanu. *
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