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Slovo redaktora
Vážení spoluobčané,
mé jméno je Petra Řepková, od prvního dubna 2019 jsem zaměstnancem obce a kromě administrativy jsem se ujala práce
redaktora obecního zpravodaje. V Novém Šaldorfu – Sedlešovicích aktivně a spokojeně žiji se svojí rodinou již dvacet let.
Od prvního výtisku obecních novin tohoto roku uběhlo již několik měsíců. Byl zpracován jako výtisk služeb obecního úřadu pro občany a dalšími pro vás důležitými informacemi.
Ráda bych vás ale informovala o dění v obci častěji. Obecní zpravodaj bude vycházet ve čtvrtletním rozmezí. Provedli jsme
drobnou změnu na Ministerstvu kultury a obecní noviny jsme zaregistrovali jako „Šaldorfsko-Sedlešovický HLAS”.
Chápu, že mnoho občanů z jakýchkoliv důvodů nemá čas navštívit zasedání zastupitelstva, což je velká škoda. Někdy se
tak dozvídáte nepravdivé a zavádějící informace z různých zdrojů, proto se s vámi podělíme o momenty ze zastupitelstev,
zveřejníme důležitá rozhodnutí.
Průběžně Vám také připomeneme připravované akce, nahlédneme do obecní společenské kroniky. Seznámíme vás
s případnými plány a realizacemi v obci, zdokumentujeme dění u nás. S příspěvky kronikářky obce paní Stehlíkové budete
mít možnost nahlédnout do historie obce.
Samozřejmě do zpravodaje rádi zahrneme také vaše momenty, příběhy, vzpomínky a zajímavosti prožité v naší obci, stejně
tak i připomínky či úvahy, o které byste se rádi podělili s ostatními.
Věřím, že vás Šaldorfsko-Sedlešovický Hlas osloví a budete s jeho obsahem spokojeni. Samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv odezvu ze strany Vás občanů.
/Petra Řepková, redaktor/

CHASA získala „PRÁVO“ starosty
aneb Václavské posvícení
V sobotu 28. září a v neděli 29. září 2019 se o nás občany starala místní chasa. Václavské posvícení je mnoholetou
tradicí, která je „PO PRÁVU“ hlavní zásluhou obecní chasy.
Ve spolupráci se starostou obce Daliborem Dočekalem, místostarostou obce Ladislavem Berkou a zaměstnanci obce,
opět Šaldorfsko-Sedlešovická chasa ukázala souhru v celkovém podání posvícení včetně programu, organizace, výzdoby
i podáním lidových tradic.
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CHASA získala „PRÁVO“ starosty aneb Václavské posvícení

Počátkem všeho veselí byla páteční (27. 9. 2019) „stavba Máje“. V letošním roce se opět stavěly dvě. V areálu Modrých sklepů u lisu a v Sedlešovicích v parku. Zaměstnanci obce dovezli stromy z „Kuchařovického lesa“. Chlapci z chasy stromy připravili a dívky jej nazdobily, následně společně postavili. Toto si pravým „ šaldorfským vínkem“ řádně oslavili.
V sobotu 28. září 2019 v ranních hodinách měla chlapecká chasa s muzikou sraz u stárka, následovalo vyžádání stárkové.
Kompletní sestava se o půl deváté sešla před Obecním úřadem a požádala starostu o povolení posvícení. Po slavnostním
předání „PRÁVA“ (starosta má dva dny volno a svou starost o občany a obec předává stárkovi) se chasa vydala na průvod
obcí v doprovodu kapely Veselá Partyja, aby osobně pozvala spoluobčany na večerní „Posvícenskou veselici“. Během
průvodu kolem třetí hodiny odpolední položila chasa kytici k památníku v Novém Šaldorfu.
V osm hodin večer začala „Posvícenská veselice“ v sále Modrých sklepů, které se zúčastnilo 358 lidí. Při této příležitosti byla
otevřena nově zrekonstruovaná a vybavená vinárna s loveckým salónkem, což znásobilo celkovou kapacitu míst.
Krojovaná chasa zahájila večer svou vlastní lidovou choreografií. „Smekám před vámi chaso, úžasné úsilí, podání i celkový
efekt tance bylo perfektní”. Stárek se stárkovou poté vyzvali k tanci starostu a jeho manželku. Přidala se chasa, která pozvala na taneční parket své maminky, tatínky, babičky i dědečky.
Hudba v podání skupiny ONKELS rozproudila celý sál. Velký zájem byl také o degustaci vín, která probíhala ve sklepě
vinárny. V nočních hodinách proběhlo losování tomboly o hodnotné ceny.
Neděle 29. září 2019 ukončila posvícenskou tradici v odpoledních hodinách. „Veselicí pod májou“ u lisu v areálu Modrých
sklepů. Vystoupily děti z Mateřské školy Nový Šaldorf - třída Sluníček - se svými písničkami a tanečky. Po té nastoupila
krojovaná chasa se svým programem a následně předala panu starostovi hodový koláč ,jako poděkování. Po celé nedělní
odpoledne hrála k poslechu i tanci cimbálová muzika Vinohrádek ze znojesmkého Dyjavánku.
V letošním roce 2019 se zasloužila tato sestava:
Stárek: Jan Pavlíček
Stárková: Karolína Dočekalová
Antonín Holzbauer
Jan Kafka
Michal Šperl
Vašek Holzbauer
Jan Dufek
Kamil Komínek

-

Lucie Zezulková
Michaela Mouchová
Lucie Velčická
Lucie Maršálková
Veronika Andělová
Julie Kučerová

Petr Spurný
Miroslav Zezulka
Tomáš Peří
Libor Suchý
Miroslav Řepka

-

Nikola Katolická
Andrea Fialová
Aneta Řepková
Denisa Mouchová
Kristýna Dočekalová
/Petra Řepková - redaktor/

foto Eva Vorlická
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Zasedali zastupitelé
1. Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Nový Šaldorf - Sedlešovice

Dne 14. srpna 2019 se uskutečnilo již jedenácté zastupitelstvo. Program byl velmi obsáhlý a zastupitelé projednávali jednotlivé body do pozdních večerních hodin.
Jeden z bodů se týkal „Vyhodnocení výběrového řízení“ na pořízení dopravního automobilu pro JSDH (Jednotka
sboru dobrovolných hasičů).
Starosta obce informoval zastupitele o výběrovém řízení na pořízení dopravního automobilu pro JSDH. Zvolená komise
(viz. U232/2019-Z8) provedla otevírání obálek před zasedáním zastupitelů včetně vyhodnocení výběrového řízení dodavatelů, a to celkem tři nabídky, které byly podány v řádné lhůtě pro podání nabídek. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov IČ: 25931270 s cenovou nabídkou 899.105,- Kč vč. DPH (viz.
U321/2019-Z11).
Na pořízení dopravního automobilu pro JSDH byla získána od Ministerstva vnitra , generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky, Praha dotace ve výši 450.000,- Kč (viz. U230/2019-Z8).
Další dotace na tento dopravní automobil ve výši 300.000,- Kč, byla poskytnuta a schválena Zastupiteli Jihomoravského kraje na svém 20. zasedání konaném dne 28. března 2019 usnesením č. 1797/19/Z20. Přijetí dotace a smlouvu
o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf – Sedlešovice na svém osmém zasedání konaném dne
22. května 2019 usnesením č. U229/2019 – Z8.
Sečteno, podtrženo… hasiči dostanou auto v částce 149.105,- Kč, kterou uhradí obec ze svého rozpočtu.

2. Štítkování BIO nádob, poplatek za další BIO nádobu

Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf – Sedlešovice na svém sedmém zasedání, konaném dne 17. dubna 2019 pod usnesením
U202/2019 – Z7 (viz webové stránky obce), schválilo štítkování BIO nádob s účinností od 1. ledna 2020. Pokud jste tedy
vlastníkem BIO popelnice, kterou máte v nájmu od obce, obdržíte od nás při platbě komunálního odpadu v roce 2020
štítek na zmíněnou nádobu, který si budete povinni vylepit na popelnici. Tímto krokem se chráníme před neoprávněným
vyvážením bio odpadu.
Dalším novým krokem, který je součástí tohoto usnesení, je zavedení poplatku za další BIO nádobu ve výši 300,- Kč/
ks na rok, taktéž s účinností od 1. ledna 2020. Vysvětlení, v případě, že jedna BIO nádoba je pro vás nedostačující, nabízí
se občanům následující možnost: Na vlastní náklady si pořídí druhou BIO popelnici, uzavře s obcí „Smlouvu o vývozu“, na
základě které uhradí částku ve výši 300,- Kč/ks/rok na pokladně Obecního úřadu. Úhradou této platby obdrží platný štítek.
Celý nově zavedený systém vývozu biopopelnic bude kopírovat systém svozu komunálních odpadů tzn., že po úhradě
obdrží každý poplatník nálepku, kterou označí biopopelnici. Bez této nálepky nebude bioodpad svážen.

3. Modrá, žlutá a BIO v lokalitě Modrých sklepů a Kraví hory

Zastupitelé obce na svém 12. zasedání ze dne 11. září 2019 schválili konkrétní stanovisko (viz usnesení U335/2019 – Z12)
ve věci „Popelnice na tříděný odpad (žlutá, modrá) a BIO nádoby v lokalitě Modrých sklepů a Kraví hory”. Konečný verdikt
padl jasně „NE”.
Od data schválení nebude již uzavírána smlouva o výpůjčce na tříděný odpad malé separace (papír, plast a bio) v areálu
Modrých sklepů v Novém Šaldorfu a v zahrádkářské kolonii Kraví hora v Sedlešovicích.
Je tu několik pochopitelných vysvětlení. Jedním z nich je skutečnost, že vůz vážící několik tun, nemůže zajíždět cestou
kolem sklepů, kde by hrozilo propadnutí půdy. Dalším negativem je představa, že nejkrásnější a nejzajímavější část obce,
kterou můžeme nazvat klidně „Skanzenem“, bude zahalena do barevného fraku přeplněných popelnic plastem, papírem
a bio odpadem. I kdyby byly nádoby schované u svých majitelů, svozový den by byl asi hodně zajímavý. Obyvatelé těchto
lokací by museli nejen z druhých řad sklepů svážet popelnice na určené místo několik set metrů a po stránce praxe je toto
nemožné.
Prosíme Vás tedy o pochopení tohoto rozhodnutí a vyzýváme Vás k možnosti využít sběrná místa odpadů
umístěných v několika částech obce. Bio odpad, který nemáte možnost zpracovat na svých zahradách, si lze nechat
odvézt na skládku (na vlastní náklady soukromou firmou). Do areálu vodárny Sedlešovického splavu u řeky je
možnost, a to každý pátek v pracovní době obce, dovézt větvě, stromky a ostatní dřevinový materiál. UPOZRŇUJEME, pouze vhodný ke štěpkování.
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnou realizaci.
/Petra Řepková, redaktor/
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Slavilo se u splavu
V sobotu 31. srpna 2019 proběhly v areálu vodárny u „Sedlešovického splavu „Letní slavnosti“, které pořádala obec ve spolupráci s místní chasou, sborem dobrovolných hasičů a Winners Nový Šaldorf.
Podstata akce je předání si „Stárkovství“ mezi chasou na nadcházející „Václavské posvícení“. Starosta obce Dalibor Dočekal
zahájil slavnosti ve čtyři hodiny odpoledne společně s dětským folklórním souborem Dyjavánek. Ten nás vnesl svým
tanečním a pěveckým vystoupením do tradice lidovosti.
Následovala vlastní taneční choreografie obecní chasy, při které stárková Kristina Fialová (dnes již Minaříková) a stárek
Vítězslav Minařík předali svá stárkovství pro rok 2019 dvojici Karolíně Dočekalové a Janu Pavlíčkovi.
Skupina DUO AMADEUS roztančila nejeden pár. V průběhu této hudební produkce si WINNERS Nový Šaldorf připravilo
pro děti všech věkových kategorií tři úžasné sportovní soutěže. Děti soutěžily v několika kategoriích podle věku a jejich
sportovní výkony byly řádně odměněny medailemi za první tři místa v každé skupině.
Zábava a oslava pokračovala pod taktovkou hudební skupiny Paroháči do půlnočních hodin.
Slavností se zúčastnilo zhruba tři sta lidí. Děkujeme za účast a za skvělý průběh celé akce všem účinkujícím.
										
/Petra Řepková, redaktor/

Zahájení nového školního roku v Mateřské škole
MOTTO “KDO SI HRAJE, TEN JE ZDRAVÝ, TOHO ŽIVOT NEUNAVÍ…“
Děti se po prázdninách vrátily do nově vymalovaných barevných tříd. Kapacita mateřské školy je naplněna, do první třídy
odešlo 16 školáků.
Od 1. března máme personální posilu ve formě školního asistenta paní Ivu Procházkovou, která pomáhá při sebeobslužných činnostech, výchovně vzdělávací práci, akcích…Tento školní asistent je financován z Výzvy Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Z tohoto projektu byly financovány i tablety pro děti na
rozvíjející metody výuky s využitím ICT, se kterými každý týden připravujeme na vstup do základní školy a diagnostické
materiály pro práci s dětmi. Ve třídě Hvězdiček nám pomáhá nová paní asistentka Šárka Stuchlíková, dále paní vedoucí
stravování Anna Coufalová a pomocná kuchařka a uklízečka Zdenka Vodáková.
Stejně jako v loňském roce, zahájili předškoláci předplavecký výcvik v ZŠ Přímětice, na který jezdí autobusem, poskytnutým Obecním úřadem Nový Šaldorf - Sedlešovice (DĚKUJEME).
Děti se naučí plaveckým základům, statečnosti, odvaze a nebát se vody.
S dětmi v duchu „ Kdo si hraje, ten je zdravý, toho život neunaví“ již zpíváme, cvičíme, tančíme a těšíme se na vystoupení
pro veřejnost na Svatováclavském posvícení, Vítání
občánků, sv. Martina a Vánoční zpívání u stromu.
V září se zúčastníme akce „ Den bez aut“, v říjnu nás
čeká ve spolupráci s Obecním úřadem Nový ŠaldorfSedlešovice „Dýňová stezka“, v listopadu první divadelní představení. V předvánočním čase proběhnou v sále
Modrých sklepů „Vánoční dílny“ spojené s Mikulášským
odpolednem.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci, zejména při
malování v měsíci srpnu.
Přijďte se k nám podívat, v jakém krásném prostředí
s dětmi pracujeme a užíváme si poslední slunné dny.
Krásný podzim všem.
/Mgr. Andrea Šrůtková - ředitelka MŠ/
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Jmenování
nového velitele
obecních hasičů
Již několik let je součástí naší obce „Jednotka sboru
dobrovolných hasičů“. Sestava odvážných a pracovitých chlapíků se občas změní, ale podstata party
zůstává stejná.
V dnešním roce se stal, a to s účinností od 1. září
2019, velitelem „Jednotky sboru dobrovolných
hasičů“ obce Nový Šaldorf - Sedlešovice mladičký
Kamil Komínek z Nového Šaldorfu.
Pasován na funkci velitele byl na základě „Jmenovacího dekretu velitele“. Kromě řízení se zákonem
o požární ochraně a souvisejícími předpisy, zodpovídá za činnost jednotky starostovi obce a ve
spolupráci se starostou obce zabezpečuje akceschopnost jednotky a odbornou přípravu členů
jednotky.
Svoji funkci tak zodpovědně převzal po Antonínu
Palátovi.
Přejeme úspěšné vedení a mnoho štěstí při zásazích.

Zajištění stravování
pro místní občany
Již několik let mají občané naší obce možnost využít
stravování s dovozem jídel domů. Smlouvy s dodavatelem
zajišťuje obec a jsou schváleny zastupitelstvem. Této služby v převážné míře využívají naši senioři. Obec přispívá
občanům nad 70 let 40,- Kč/ks. Doposud pro naši obec zajišťovali stravování tři dodavatelé, s nimiž je uzavřena hospodářská smlouva.
Zastupitelstvo na svém 11. zasedání schválilo návrh uzavření smlouvy s dalším dodavatelem k zajištění stravování
pro občany. Od 1. září 2019 si mohou nejen senioři vybrat
ze čtyř dodavatelů. Pro nováčky v odběru jídel upřesňujeme informaci, že lze jednotlivé dodavatele obědů kombinovat. Obec přispěje seniorovi nad 70 let 40,- Kč, zbývající
částku si hradí sám.
V případě, že máte zájem stravovat se u některých níže uvedených dodavatelů, kontaktujte je na uvedených telefonních číslech, popř. písemně přes e-mail.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na
obecním úřadě tel.: 515 227 940.

Přehled jednotlivých dodavatelů
a možnosti výběru včetně cen:
Jídelna Traktorka (Prouza Marek)
www.jidelna-traktorka.cz
tel.: 515 225 311, info@jidelna-traktorka.cz
Polévka + výběr ze dvou jídel			
Jídlo č. 1
za cenu 95,- Kč
Jídlo č. 2
za cenu 95,- Kč

GASTRO –TM s.r.o. Hostim
www.gastro-tm.cz		
tel.: 731 163 940, gastro.tm@seznam.cz

Připravované akce
ŘÍJEN
Dýňová stezka
17. 10. 2019
místo konání: MŠ Nový Šaldorf - Sedlešovice
Vítání občánků
19. 10. 2019
místo konání: Obecní úřad v 10.00 hod.
LISTOPAD
Svatý Martin
místo konání: „U lisu“
PROSINEC
Mikulášská besídka
sál Modrých sklepů
Setkání u vánočního stromu
Silvestr Modrý sál

16. 11. 2019

07. 12. 2019
15. 12. 2019
31. 12. 2019

Polévka + výběr ze tří jídel				
Jídlo č. 1
za cenu 76,- Kč
Jídlo č. 2
za cenu 79,- Kč
Jídlo č. 3
za cenu 92,- Kč

Jídelna &lahůdky Bohdan Pospíšil (u Nádraží)
www.jidelnaznojmo.cz
tel.: 727 920 707, info@jidelnaznojm.cz

Polévka + výběr ze tří jídel				
Jídlo č. 1
za cenu 95,- Kč
Jídlo č. 2
za cenu 95,- Kč
Jídlo č. 3
za cenu 95,- Kč

Občerstvení Horina, Vídeňská tř. 49, Znojmo
www.obcerstvenihorina.cz
tel.: 515 226 143, obcerstvenihorina@seznam.cz
Polévka + výběr ze tří jídel
Jídlo č. 1
za cenu 82,- Kč
Jídlo č. 2
za cenu 82,- Kč
Jídlo č. 2
za cenu 82,- Kč		

Všechny ceny jsou uvedeny včetně dopravy.
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Hasičské okamžiky
Hasičské dění od počátku letošního roku bylo v plném proudu. Hned v lednu absolvovala naše zásahová jednotka důležitý
odborný kurz nositelů dýchací techniky ve školícím zařízení HZS v Tišnově. Školení bylo 16 hodin s praxí v ostré zkoušce,
kdy všech 8 zúčastněných muselo s vypětím všech sil zachránit a vynést svého kolegu ve ztížených prostorech s nulovou
viditelností. Všichni absolvovali na výbornou.
Následující měsíc měla jednotka první výjezd, kdy v pracovní době byla schopna vyjet za 8 minut k požáru trávy na Kraví
hoře u vysílače. Na místě byla jako první.
Další výjezd měla jednotka naštěstí až v červnu, zato hned dvakrát. Nejprve jsme byli hasit v Sedlešovicích doutnající travní
porost a výjezd byl do 5 minut. Nemusím psát, že jsme v naší obci byli jako první ze tří jednotek. Druhý a vážnější zásah byl
při požáru strážního domku u tratě, kdy jsme v pracovní době byli připraveni k výjezdu za 8 minut od vyhlášení a na místě
zásahu jsme byli hned za profesionály.
Letní období bylo opět poznamenano velkým suchem. Naše zásahová jednotka byla přítomna zásahu druhého stupně
poplachu mimo náš katastr, a to až v obci Únanov při požáru strniště. I přes pracovní povinnosti jsme opět byli schopni
vyjet do 8 minut. Na místě zásahu jsme byli jako 7 jednotka ze 13 povolaných.
Poslední boj s ohněm při ochraně majetku byl v září, kdy jsme ve všední den vyjeli do sedmi minut od vyhlášení. Úspěšně
jsme jako druhá jednotka na místě pomáhali profesionálům při požáru zahradní chaty v Sedlešovicích, včetně jejího
následného rozebírání.
Přestože je to pro nás čest a samozřejmě i mužský adrenalin, pomáhat obci a jejím občanům při ochraně majetku a zdraví,
budeme rádi, když bude výjezdů co nejméně s minimálními škodami. A tak apelujeme na všechny na opatrnost a zvýšenou obezřetnost při nadcházejícím podzimu a prvním zatápění v domech (kontrola komínů) a pálení klestí na zahradách.
Na druhou stranu, od naší hlavní povinností jednotky je
i účast Sboru dobrovolných hasičů (SDH) na různých
hasičských závodech. V letošním roce jsme se účastnili
závodů v Kuchařovicích, kde jsme v silné konkurenci obsadili 3 místo při požárním útoku s vodou.
Hlavní kulturní a společenské dění za účasti a organizaci
hasičského sboru je počátkem roku Masopustní průvod
masek, jehož se účastní stále větší počet masek. 23.února
byl Masopustní průvod 29 členný včetně dětí. Týden nato
jsme pořádali oblíbený Hasičský ples s obsazenou plnou
kapacitou sálu. Jako tradičně byla bohatá tombola a skvělá
účast masek a jejich vítězná promenáda.

Jako již tradičně pořádalo SDH společně s obcí „Pálení
čarodějnic“ u Sedlešovického splavu. Přestože bylo trochu
chladné a upršené počasí a některé okolní obce tuto tradici
posunuly na pátek, my jsme měli skvělou účast. A na objednávku se odpoledne i počasí umoudřilo a přálo nám.
Společně jsme postavili masivní vatru až do výše 4,5 metru, kde nechyběla ani tradiční čarodějnice. Jejímu zapálení
přihlíželo na 500 občanů, a především pak děti. Pro děti
pak bylo velkou atrakcí možnost vyzkoušet si sílu vody
při hašení jedním C proudem a také prohlédnout si naše
hasičské zásahové vozidlo se všemi funkcemi.
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Současně se zásahovou technikou měli všichni přítomní možnost si vyzkoušet záchranu lidského života v podobě masáže
srdce a umělého dýchání na profesionální figuře. Zde nám studenti Střední zdravotnické školy Znojmo odborně vysvětlili praktickou ukázkou zásady první pomoci včetně dobrovolného měření tlaku pro všechny zúčastněné. Nebylo lehké
provádět masáž srdce skutečně velkou silou, která je potřebná vyvinout v realitě záchrany života. Jsme přesvědčeni, že
tyto názorné ukázky pomohou nejen dětem zvládnout vlastní odpovědnost při záchraně života.
Za názornou ukázku a možnost prověřit si své znalosti i prakticky při první pomoci a prevenci velice děkujeme studentům
– Sáře Čechové a Václavu Hrubému a především SZŠZ, která zapůjčila veškeré pomůcky.
Po náročném výkonu pak přišla vhod i vzorná obsluha našich hasičů včetně pro děti připravených špekáčků k opékání
a bezedné limonády z místního minipivovaru Josef. Pro dospěláky pak bylo připraveno jídlo a pití ve formě opékaného
selátka, párků v rohlíku, klobásek, piva a vína. K čarodějnickému odpolednímu i večernímu poslechu a hlavně tanci hrálo
skvělé duo Blue Band.
Za celý večer a přípravu bych rád poděkoval všem členům SDH a naší obci.
Připravenost naší jednotky a celého SDH budeme i nadále zdokonalovat a vždy budeme rádi naší obci, občanům a dětem
nápomocni. Ať již při pořádání různých akcí či ochraně majetku a zdraví.
Ještě jednou děkuji všem a přeji příjemný nadcházející podzim.
/Kamil Čech - člen JSDH a zastupitel obce/

Broučci na Šaldorfské louce
Sobotní odpoledne 8. června 2019 se neslo ve znamení Dětského dne. Obec, společně s místními vinaři a Mateřskou školou v Novém Šaldorfu, uspořádali zábavné odpoledne pro všechny děti. Program si každopádně užili také rodiče, jako
jejich doprovod.
Den jako každý jiný? Ani náhodou. Prostranství u lisu v Novém Šaldorfu se od třetí hodiny odpolední proměnilo v louku
plnou broučků. Název dětského dne „ŽIJEME NA LOUCE“ pojali všichni doslova. A to i sklepmistři, kteří propůjčili svá vinná
zázemí a organizovali soutěžní program pro děti. Ve vyznačených sklepích děti zdolávaly nástrahy připravených soutěží.
Prolézaly pavučinu, doplňovaly správný počet teček beruškám, skládaly úžasné velké včelí puzzle, fantazírovaly při výrobě
včeliček z nafukovacích balónků a dalších broučkiád.
Po splnění všech úkolů se všichni sešli u lisu. Děti dostaly ke svému svátku letní nafukovačky a softballové pálky. Dětského
dne se zúčastnila necelá stovka dětí.
Děkujeme sklepmistrům a paním učitelkám z Mateřské školy Nový Šaldorf za úžasnou organizaci, nápad a realizaci programu. Rodičům a dětem za skvělou souhru a účast.
/Petra Řepková, redaktor/
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Názvy ulic v Novém Šaldorfu - Sedlešovicích
Od srpna roku 2013 je na obecních webových stránkách www.saldorf-sedlesovice.cz anketa s výzvou pro občany
s hlasováním o názoru, zda jsou občané „PRO“ zavedení názvu ulic v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice. Do ankety přišlo
přibližně 2900 hlasů z čehož téměř 70 procent je pro zavedení ulic.
V posledních deseti letech se obec rozrostla o několik lokalit určených k bydlení. S přibývajícími obyvateli, blížící se k počtu
1600, se stále častěji potýkáme se špatnou orientací a rozlišením části obcí Nový Šaldorf a Sedlešovice. Čísla popisná
a čísla evidenční jsou velmi často zaměnitelná a často dochází ke špatné orientaci v řadách turistů, návštěv, doručovacích
služeb a hospodářských služeb.
Anketa a vaše hlasování přispělo realizovat projekt „Zavedení názvu ulic v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice“, který projednalo a schválilo zastupitelstvo na svém 12. zářijovém zasedání. Zastupitelé se dohodli celý postup konzultovat se specialisty v dané problematice a také s místními starousedlíky. O metodickou pomoc požádáme město Znojmo, které realizovalo projekt pojmenování ulic v městské části Oblekovice, a to velmi úspěšně během jednoho roku, což je i naší vizí.
Obec má již zpracovanou potřebnou pasportizaci ulic, komunikací i dopravního značení, která bude hlavním východiskem. Naše obec je velice rozlehlá, počet ulic, které bude nutné označit, se přibližuje stovce.
Rádi bychom s přípravou započali již v roce 2020. Do projektu zavedení názvu ulic přislíbila svoji spolupráci také kronikářka obce paní Stehlíková, která nám s přehledem osvětlila např. název ulice „Blatná“. Rádi bychom tak použili názvy, které
jsou mezi starousedlíky již zaběhlé nebo známé. Nové ulice (lokality) budeme pojmenovávat pro lepší orientaci tématicky.
Bude nutné zajistit výrobu a instalaci tabulek s názvy ulic, nového dopravního značení. Změny bude nutné zavést do map,
mapových serverů a do katastru nemovitostí.
Pro vás občany vyplyne jediná povinnost, a to ZDARMA si vyměnit občanské průkazy, pasy a ostatní dokumenty, v nichž
se adresa bydliště upraví.
Postupně Vás občany budeme informovat o průběhu plánování a následné realizace.
/Petra Řepková, redaktor/
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Řidiči nás halí do koberce retardérů
Tímto článkem reaguji na nejednu stížnost mladé maminky
ze Šaldorfa a nápaditost jejich dětí.

Asi každý z nás si uvědomuje zoufalou dopravní situaci v naší obci. Rychlost, bezohlednost, nervozitu řidičů. Dejme tomu,
že na hlavních silnicích, které kříží naši obec, nejsme schopni do jisté míry z pozice občana či řidiče situaci ovlivnit. Řekla
bych, že důležitost dopravních značek tak nějak ztrácí svoji funkci, zpomalovací retardéry hlásí pozici „přeskoč mě“ a rychlostní omezení vlastně nejsou „žádná omezení“. Značky se nerespektují, retardéry přeskakují a vysoká rychlost je pro
většinu „značkou ideál“.
Oceňuji „originální nápad“ dětí z Nového Šaldorfa. V ulici „U skleníků“, v těsné blízkosti dětského hřiště, čelí každodenní
rychlé jízdě řidičů, kteří si pravděpodobně neuvědomují, že jejich bezohlednou jízdou v obytné zóně mohou způsobit
neštěstí s fatálními následky. Řidiči nerespektují značky, ale ani realitu, že děti jsou prostě všude.
Takže, ta skvělá mamča společně se svými dětmi vymysleli jedinečný plán. Děti si vytvořily značky, “ 30 Nejvyšší povolená
rychlost“, „Dopravního usmívajícího se smajlíka“ a „Děkuji“. Již od rána, postávaly ve výstražných vestách na ulici v bezpečné vzdálenosti u silnice po celý den. Pro ně samotné to bylo zábavné a pro řidiče výživné. Reakce překvapivá. Každý,
kdo tudy projížděl , dodržoval rychlost, bezpečnost a dokonce i ohleduplnost byla na místě. Tleskám ke skvělému nápadu
a realizaci.
Co k tomu dodat? Budeme snad držet sousedské hlídky v jednotlivých ulicích ve výstražných vestách a s cedulkami v ruce,
abychom usměrnili bezohledné řidiče a ochránili tak nejen naše děti? Nebo zasypeme naši obec do koberce retardérů?
Odpověď na první otázku je jasná „NE“. Druhá otázka nabízí nekonečnou diskusi názorů. Zkusme alespoň jako lidičky této
obce „Našeho domova“ konečně pochopit , jak moc by udělala třeba větší ohleduplnost a zodpovědnost pro zlepšení
dopravní situace v obci.
				
Nicméně na základě podané žádosti bydlících v této ulici, a že není poslední, byly dne 18. září 2019 nainstalovány tři retardéry. Snad to tedy pomůže alespoň k větší bezpečnosti.
/Petra Řepková, redaktor/

JÓGA - Obecní činnosti pro veřejnost
Fyzioterapeutka Mgr. Hana Kučerová za podpory obce Nový Šaldorf – Sedlešovice
si vás dovoluje pozvat na pravidelné lekce „Jóga jednoduše“ od 14. října 2019,
které se budou konat v kulturním zařízení obce Modré sklepy s možností parkování.
Pondělky pro děti
(cvičení je vhodné pro děti s vadným držením těla a pro skoliotiky)
5 – 9 let v čase od 16.30 do 17.30 hod.
od 9 let v čase od 17.30 do 18.30 hod.
Čtvrtky pro všechny muže i ženy – Jóga jednoduše v čase od 18.00 do 19.00 hod.
Čtvrtky pro seniory v čase od 17.00 do 18.00 hod.
Co si vzít s sebou?
sportovní oděvy (boty nejsou nutné, cvičí se naboso), dostatek tekutin
Kontakt: e-mail: joga.jednoduse@seznam.cz, www.joga.jednoduse.cz
Těší se na vás fyzioterapeutka Mgr. Hana Kučerová.
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Modrá vinárna v novém
Den 28. září 2019 bude spjat s novou érou vinárny Modrých sklepů, která dovršila své rekonstrukce a slavnostnímu
oficiálnímu provozu. Využili jsme „Svatováclavského posvícení 2019“ a spojili zahájení provozu s touto akcí.
Vinárnu Modrých sklepů koupila obec v roce 2015 od pana Hynka za účelem spojení vinárny a sálu Modrých sklepů
pro pořádání plesů, společenských akcí a jiných aktivit obce, které se zde konají (větší kapacita a rozmanitost). Dalším
důvodem bylo vytvoření zázemí pro místní děti, mládež i seniory, které se nachází ve druhém nadpodlaží budovy.
Obci se podařilo získat k 15. květnu 2019 dotaci ve výši 3.400.848,- Kč. Dotace byla poskytnuta z programu 11529 –
Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru na celkovou rekonstrukci (300108 rekonstrukce nevyužitého objektu,
č. p. 108 v obci Nový Šaldorf ) od Ministerstva životního prostředí Praha. Zásadním kritériem bylo splnění data
realizace a zprovoznění.
Historie Modrého sklepa
(Dle pamětí pana Antonína Paláta )
Od počátku působení MNV v Novém Šaldorfu byl Modrý sklep (restaurace) majetkem obce. V roce 1965 předává
restauraci jednotnému zemědělskému družstvu a též sklep k dispozici pro účely výroby vína. V Modrém sklepě
v prvním patře je v podnájmu zaměstnanec Zemědělského výkupního závodu pan František Pospíšil s rodinou od
roku 1957 – do 09.11.1970 (Velký sál má v nájmu ZVZ).
Pan Pospíšil má zabraný celý objekt. Z vinárny má skladiště, v přilehlém salonku má ubytovanou drůbež, na pánském
WC chová prase, na dámském záchodě kozu. Užívá i sklep.
Panu Pospíšilovi byl přidělen náhradní sklep a celá spodní část budovy byla vyklizena. Po vylisování vína v témže
roce se z vinárny vyklidily pomůcky a zařízení pro lisování, zedníci opravili vinárnu i přilehlý salonek a kuchyň.
Na Silvestra se otvírá restaurace. Prvním vedoucím vinárny se stává pan Gustav Mareček s manželkou Martou.
V témže roce byla pod restaurací upravena podzemní chodba nad „vinárnou“, která též byla otevřena na Silvestra.
V roce 1967 získalo JZD sál Modrého sklepa od Výkupního zemědělského závodu, který dosud v sále skladoval obilí
a krmivo.
Už v letním období byl sál vyklizen, zedníci opravili popraskanou betonovou podlahu a v tomtéž roce se zde pořádaly 2 členské schůze a několik tanečních zábav. Sál byl v podzimním období využíván na lisování hroznů.
Sál vyhovoval i proto, že traktorem s fůrou hroznů se vjíždělo až do sálu, kde se mohl i otočit. Jedinou závadou bylo,
že hosty sedící v restauraci rušila hadice, kterou proudil mošt ze sálu přes vinárnu do sklepa.
V roce 1968 národní podnik Fruta uvolnila JZD dvojsklep s velkou lisovnou. Ještě před vinobraním byla dobudována
lisovna v dvojsklepě.
V roce 1971 se JZD rozhodlo vybudovat archivní sklep vín. Těsně vedle Modrého sklepa (po levé straně proti silnici)
byl neobsazený sklep. Při rekonstrukci Modrého sklepa se v místech bývalé lisovny tohoto opuštěného sklepa vybudovala kotelna, záchody a spojovací chodba do velkého sálu.
V letech 1973 – 1975 se celý areál přebudovává. Renovuje se kuchyň pro stravování družstevníků i přilehlé místnosti
na potřebné sklady. Upravuje se restaurace. V prvním patře se buduje schůzová místnost a „první Síň tradic JZD“ na
znojemském okrese, dále reprezentační salonek.
Dále se obnovují nové sociální zařízení a kotelna pro vytápění všech objektů.
Dne 23. května 1978 ve tři hodiny se strhla bouře s průtrží mračen a během necelé hodiny napršelo 65 centimetrů
vody. Příval vody valící se po silnici od Konic do Nového Šaldorfu vytvořil řeku půl metru vysokou a způsobil zatopení
všech prostor Modrého sklepu.
/Marta Stehlíková, kronikářka obce/
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Obecní společenská kronika
Vítání občánků

V jarním, dubnovém období jsme do naší obce přivítali ty nejmenší občánky. Starosta v doprovodu dětí
z Mateřské školy v Novém Šaldorfu a tria z cimbálové
muziky přivítal a zapsal do kroniky šest miminek:
Vojtěch Col, Jiří Kameníček, Karolína Pešková, Bruno
Logr a dvojčátka Ella a Ema Salavovi.
Našim nejmenším přejeme všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojené žití v naší obci.
Podzimní vítání občánků proběhne
19. října 2019 v 10.00 hod.
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 tel.: 515 227 910,
nebo e-mailem: podatelna.saldorf@post.cz

V období duben – září 2019
oslavili svá životní jubilea
Duben 2019
Lancmanová M.
Merta P.
Škandera A.

Květen 2019
Řihák F.
Remeta V.
Zubová J.

Červen 2019
Náprava S.

Červenec 2019
Christl L.
Čacká M.
Marečková A.
Anderlová M.
Rydvalová A.

Srpen 2019
Skálová M.
Prokešová K.
Havliš M.

Září 2019
Komenda M.
Adltová V.

Svatby v obci
Dne 15. června 2019 ve 12 hodin si řekli své „ANO“
místní obyvatelé Vítězslav Minařík a Kristýna Fialová.
Své životy spojili před oddávajícím starostem Daliborem Dočekalem a matrikářkou Městského úřadu,
v zahradě stodoly U Stehlíků.
Novomanželům přejeme hodně štěstí na společné cestě
životem.

Dne 21. června 2019 v 15 hodin, v pátek se konala
další svatba v podání Jiřího Samka (zastupitel) a Ivety Dufkové. Své „ANO“ si řekli u lisu v areálu Modrých
sklepů v Novém Šaldorfu. Novomanžele oddal starosta Dalibor Dočekal a matrikářka Městského úřadu
Znojmo.
Paní Skálová Marie oslavila své 90. narozeniny
s úsměvem a pozitivní energií.
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme zejména
pevné zdraví a mnoho životního elánu.

Vzpomínáme
Loučíme se se šesti občany, kteří v měsíci duben – září
2019 odešli z našich řad.
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Daně z nemovitosti
Vážení spoluobčané
Starosta, místostarosta a zastupitelé obce by Vás chtěli touto formou seznámit a vysvětlit Vám důvody pro odsouhlasení Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která ovlivní výši placené daně
z nemovitosti od 1. ledna 2020. Vyhláška byla schválena dne 26. června 2019 usnesením U292/2019-Z10.
Na úvod nutno říct, že daň z nemovitých věcí je „přímá“ daň. Výlučným příjemcem výnosů této daně je obec. Stanovuje se podle
počtu obyvatel. Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice má téměř 1600 obyvatel, čímž je koeficient obce 1, 4 a je jednoduše řečeno
povinný. Místní koeficient podle § 12 si zastupitelstva obcí stanovují samy a lze jej řešit koeficientem 2, 3, 4 nebo i 5 násobku
základní sazby.
V naší obci byl stanoven místní koeficient nově na 2 násobek. Tento koeficient se netýká trvalých travních porostů, orné půdy,
chmelnic, vinic, zahrad a sadů.
Důvodů pro přijetí tohoto zdánlivě nepopulárního opatření bylo několik:
Obec N. Šaldorf – Sedlešovice je v přímé návaznosti na okrajovou část města Znojma, čímž je dána i srovnatelná cena půdy,
pozemků a nemovitostí – viz. Znojmo-Louka. I zde má Znojmo stanoven místní koeficient na 2.
V obci N. Šaldorf – Sedlešovice se za posledních 10 roků v podstatě zdvojnásobil počet obyvatel. Tímto obci vznikly vícenáklady
na údržbu, úklid a provoz obce. Obec musela rozšířit počet zaměstnanců, a to i v administrativě. Veliké náklady musely být uvolněny i do rekonstrukce školky, obecního úřadu i kulturního domu.
Nemalé finanční prostředky byly uvolněny na rekonstrukci a dobudování veřejného osvětlení a jeho provoz. Musely být dokoupeny pracovní stroje (automobil, traktor, sekačky, křovinořezy atd. )
Vážení spoluobčané, chci věřit tomu, že každý z Vás si jistě dobře všímá toho, jak se o naši obec snažíme zodpovědně starat.
Každý z nás chce, aby v místě ve kterém žije, měl co nejkrásnější prostředí a odpovídající služby. Vše se však odvíjí od toho, co
si s výši rozpočtu může obec dovolit. Z tohoto důvodu je navýšení daně z nemovitých věcí nutné chápat jako nevyhnutelný
krok k udržení ekonomické stability obce a též jako příspěvek každého vlastníka nemovitosti ke zkrášlení, rozvoji a zachování
funkčnosti obce Nový Šaldorf – Sedlešovice.
/Dalibor Dočekal, starosta obce/

Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf – Sedlešovice na svých zasedáních v roce 2019 vydalo následující vyhlášky:
1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
		 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nový Šaldorf – Sedlešovice
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního
		 prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách obce
www.saldorf-sedlesovice.cz

Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice
Tel./Fax. 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

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

ÚŘAD OTEVŘEN
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.

