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EDITORIAL
Milí spoluobčané,
píšeme duben 2022 a vám se právě do rukou dostává první číslo zpravodaje v letošním roce. Tentokrát nebude obsáhlé,
úmyslně a časově se zaměřuji pouze na pozvánky a přehledy kulturních akcí. Pokusím se zvolnit myšlenkový pochod
po sobě jdoucích krizí, které razantně ovlivnily a dotkly se nás všech. Nechci vás nyní zatěžovat zbytečnostmi. Vyhnu se
spekulacím a řešením záležitostí, věcí a situací, které nejsou momentálně na místě. Musíme se dívat dopředu s vírou, že
vše bude dobré. Pro vaši informaci, všechna usnesení ze zastupitelstev jsou přístupná na webových stránkách obce v sekci
„Zastupitelstvo obce“.
Petra Řepková /redaktor/
									

Masopust 2022
Sdružení dobrovolných hasičů Nový Šaldorf mělo jako první možnost opět vrátit obec ke společenskému životu a to rovnou dvakrát. V sobotu 19. února uspořádalo tradiční masopustní průvod masek obcí Nový Šaldorf – Sedlešovice. Průvodu se kromě dospěláků zúčastnilo osm dětí. Masky v doprovodu hudby prošly hlavními trasami obce Nový Šaldorf –
Sedlešovice s pozvánkou na „Masopustní zábavu“, která se s úspěchem uskutečnila následující sobotu 26. února 2022
v kulturním domě Modrý sál.

Prvního března předvedla také Mateřská škola Nový Šaldorf své masky a písničky v tradičním úterním masopustním
průvodu.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu jarní měsíce, na které se většina z nás už netrpělivě těšila. Po dvou letech skončila omezení veškerého
společenského života a vše nasvědčovalo, že svítá na lepší zítřky. Zda jsme si před rokem mysleli, že už to nemůže být
horší, mýlili jsme se a zda jsme si před měsícem mysleli, že bude lépe, stejně tak nás potkalo velké zklamání. Nečekají
nás lehké časy, nicméně je nutné věřit, že vše špatné je k něčemu dobré a každá karta se jednou obrátí. Buďme tedy silní
a trpěliví a nedopusťme, aby se jakkoli pokřivily základní hodnoty naší lidskosti jako je slušnost, trpělivost, úcta, pokora
a vyrovnanost.
Nyní si dovolím vrátit se k běžnému životu u nás v obci. Na 41. zasedání Zastupitelstva obce Nový Šaldorf – Sedlešovice jsme schválili rozpočet obce na rok 2022. Seznam investičních akcí budeme upravovat v průběhu roku formou rozpočtových opatření. Možná se totiž podaří získat dotace, které by nám umožnily akce realizovat.
V roce 2022 bychom rádi uskutečnili investiční akce, které jsou zahrnuty v celkovém rozpočtu. Za zmínění stojí:
• Parkoviště v lokalitě nad Atlantou
• Digitalizace rozhlasu Nový Šaldorf – Sedlešovice včetně ústředny
• Komunikace + parkovací plochy + odvodnění areál Modrých sklepů (pravá strana)
• Oprava komunikace Blatná, včetně realizace zpomalovacích prvků
• Oprava komunikace v Sedlešovicích směrem k přehradě
• Komunikace pro pěší + veřejné osvětlení v k.ú. Sedlešovice k lávce
• Kompletní přestavba (obnova) dětského Hřiště Sedlešovice a Nový Šaldorf včetně umělého povrchu
• Přesun kontejnerů v areálu Modrých sklepů
• Oprava kapličky Nový Šaldorf
• Oprava oplocení u vstupu do MŠ
• Zabezpečení svahu – Kraví hora
Dalibor Dočekal /starosta obce/
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Obecní společenská kronika
Vítání občánků

jsme pro naše nejmenší uspořádali jarní sobotu devátého dubna. Starosta obce Dalibor Dočekal a předsedkyně kulturní
komise obecního zastupitelstva Lenka Stehlíková přivítali obřadem nové občánky a slavnostně předali rodičům osobní
gratulaci a dárkové poukazy. Obřad byl doprovázen písněmi a básničkami dětí z Mateřské školy Nový Šaldorf a cimbálovou
muzikou Antonína Stehlíka.
Mezi nové občánky naší obce narozené do února 2022 vítáme:
Malvína Brandys, Beáta Bulínová, Anna Kuchaříková, Sofie Lancmanová, Noe Lattner, Luboš Pokorný, Lucie Svobodová,
Michael Štípek, Zara Tkaná, Veronika Veselá, Matyáš Virgl.
Našim nejmenším přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojené žití v naší obci.
Na základě zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), prosíme rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě uvítala
obec jako nového občánka, aby se nahlásili na Obecním úřadu v Novém Šaldorfu telefonicky na čísle 515 227 910 nebo
e-mailem: admin@saldorf-sedlesovice.cz. Termín dalšího vítání občánků je předběžně plánován na podzim 2022.

Připravované společenské akce
Po dvouleté nejistotě, zda se společenská akce konat bude či nebude Vám přinášíme přehled o konání kulturních akcí
v roce 2022.
Jaro - Léto 2022
30. 04. 2022 sobota 17.00 hod.
Pálení čarodějnic
Sedlešovice (hřiště u splavu)
15. 05. 2022 neděle 16.00 hod.
Setkání seniorů
Modrý sál
21. 05. 2022 sobota
Májové sklepy
areál Modrých sklepů
05. 06. 2022 neděle 15.00 hod.
Dětský den
areál MS a vinárny
20. 08. 2022 sobota
Letní slavnosti + 2. ročník Guláš fest
areál Sedlešovického splavu
24. 09. – 25. 09. 2022
Svatováclavské posvícení
Podzim 2022 		
Vítání občánků
03. 11. 2022 čtvrtek
Dýňová stezka
12. 11. 2022 sobota		
Svatý Martin
areál u lisu Nový Šaldorf
27. 11. 2022 neděle
Advent Sedlešovice
park v Sedlešovicích
10. 12. 2022 sobota		
Mikulášské odpoledne
vinárna
18. 12. 2022 neděle
Advent Nový Šaldorf
areál u lisu Nový Šaldorf
Věříme, že nám doba a čas již dovolí uspořádat všechny akce a budeme se těšit na setkání s Vámi.

V období leden – duben 2022 oslavili svá životní jubilea
Leden: Holzbauerová A., Rohovský O., Svoboda J., Štefanovič Z.
Únor: Čučka F., Suchá B., Sedláková J., Fišerová J., Hoduláková J., Bajcar J.
Březen: Pirožková M., Velčická K., Nápravová M., Kavka J., Zezula K.
Duben:   Feitl E., Špalková M., Anderle J., Remeta J., Zvědělík M., Veselá H., Caklová J., Vychodilová J.
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme zejména pevné zdraví a mnoho životního elánu.

Vzpomínáme
Loučíme se s pěti občany, kteří v měsíci leden až březen 2022 odešli z našich řad.
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Termín konání zápisu dětí do mateřské školy
na školní rok 2022 – 2023
Ředitelství Mateřské školy Nový Šaldorf oznamuje druhý termín konání zápisu nových dětí do MŠ
na příští školní rok 2022 – 2023

Ve čtvrtek 5. května 2022 od 10.00 do 16.00 hod. v budově
Mateřské školy, Dlouhá č.p. 96, Nový Šaldorf – Sedlešovice

Hlásit se mohou děti v zastoupení svých zákonných zástupců. S sebou je nutné mít již vyplněnou žádost do Mateřské
školy Nový Šaldorf, kterou si lze stáhnout na těchto stránkách www.msnovysaldorf.cz nebo si pro ni přijít osobně do
budovy MŠ. Dále je nutné, aby žadatel měl platný občanský průkaz, kde bude zřejmé místo bydliště a rodný list dítěte.
Žádost do MŠ, vyplňují zákonní zástupci dítěte. Je nutné mít žádost potvrzenou od pediatra – dětského lékaře, kde
se hlavně musí MŠ dozvědět údaj, zda je dítě zdravé a řádné očkováno, nemusí se vyplňovat u dětí v posledním ročníku
mateřské školy – (povinná školní docházka).
Potvrzení od pediatra nesmí být starší dvou měsíců ke dni zápisu.

Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice Vás srdečně zve na

Společenské setkání seniorů
neděle 15. 05. 2022 – kulturní dům Modrý sál
začátek v 16.00 hodin
V programu vystoupí děti z mateřské školy Nový Šaldorf.
K poslechu i tanci bude hrát DUO Karel a Denisa.
Večeře a občerstvení zajištěno.
Pozvání platí i pro Vašeho partnera.

Hlavní č. p. 169, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice
Tel. číslo: 515 227 910, E-mail: podatelna@saldorf-sedlesovice.cz, www.saldorf-sedlesovice.cz
Datová schránka: w8bbugq, IČO: 440 269 27, Bankovní spojení:  ČSOB Znojmo 288815777/0300

ÚŘAD OTEVŘEN
Pondělí:
Úterý:      
Středa:
Čtvrtek:   
Pátek:      

7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30
7:00 – 11:30

12:00 – 16:45 hod. (hodiny pro styk s veřejností)
12:00 – 14:45 hod.
12:00 – 16:45 hod. (hodiny pro styk s veřejností)
12:00 – 14:45 hod.
12:00 – 13:15 hod.

Název periodického tisku: Šaldorfsko -Sedlešovický HLAS. Vychází 4x do roka v nákladu 600 ks.
Obecní noviny jsou dodávány zdarma do schránek domácností v obci Nový Šaldorf- Sedlešovice.
Vydává: Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice. Šéfredaktor: Petra Řepková. Obec Nový Šaldorf- Sedlešovice.
Grafika a sazba: Kateřina Šrámková - www.grafi-ka.cz
V evidenci periodického tisku přiděleno evidenční číslo MKČR 22332.
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