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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem poděkovat za zodpovědný přístup a spolupráci, kterou jste projevili v rámci nouzového stavu v souvislosti s COVID-19. Děkujeme všem, kteří jste přispěli šitím roušek, pomocí seniorům či finanční pomocí. Děkujeme i za
pochopení omezeného provozu Obecního úřadu i za omezení či zrušení plánovaných akcí, které měly proběhnout v tomto období. Rád bych Vás však ubezpečil, že finanční prostředky, které byly zahrnuty v rozpočtu obce na tyto akce, budou
použity v příštím roce.
Územní plán
Dále bych Vás chtěl informovat, že z jara tohoto roku byl „Územní plán obce“ žalován a proběhl soud. Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice tento soudní spor prohrála a rozsudkem Krajského soudu v Brně byla obci zrušena část opatření obecné
povahy – Územní plán obce Nový Šaldorf-Sedlešovice, který byl vydán 22. května 2019. Jednalo se o část vymezení zastavitelné plochy Z-XI. Tento rozsudek se dotkne výstavby rodinných domů firmy OSP Moravský Krumlov. Obec podala kasační
stížnost a hodláme v dané věci bezodkladně konat tak, jak nám to nařizuje zákon. To znamená, že obec je povinna pořídit
na minimálně zrušenou část územního plánu dílčí změnu, která vymezí nové využití této lokality. Jelikož se jedná o proces,
který bude vytvářet budoucí vzhled obce a některé požadované dílčí změny se nestačili na využitelnost ploch projednat,
umožní zastupitelstvo obce občanům a vlastníkům nemovitostí v obci vyjádřit se a podílet se na změnách. Vyzýváme
proto občany, aby své písemné požadavky, náměty a připomínky podali nejpozději do 30. září 2020. Tyto budou následně
vyhodnoceny a popřípadě i zapracovány do návrhu změny územního plánu.
Děkuji
								
Dalibor Dočekal /starosta obce/
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Slovo redaktora
Vážení spoluobčané,
je snad za námi poměrně náročné období pandemie COVID-19, které asi
každému z nás přineslo strach, respekt, obavy, ale i nevšední realitu, kdy
jsme z mého pohledu přehodnotili veškeré své předsudky o důležitosti
určitých úkonů, věcí, osob a života. Troufám si říci, že nás tato doba snad
i obohatila o nové pohledy, názory, rozhodnutí. A co bylo nejvíc, alespoň
u mne? Oprášila jsem šicí stroj, recepty babiček, naučila své děti snad
všechny hry mého dětství a při výroku „jdeme na procházku“ se i náš psí
miláček schovával. Čas inspirovaný časem.
V souvislosti se vzniklou situací COVID-19 jsem vynechala jedno „plánované“ číslo zpravodaje. Mělo
být plné akcí a výživných
reportáží z dění obce. Bohužel akce se neuskutečnily.
Ráda bych se tedy jen povrchově dotkla docela závažné
problematiky v obci „Třídění
odpadů“. Nechci se opakovat,
ale kořist, která se mi podařila vyfotit, mluví za vše. Heslem „Třídíme za každou cenu
a kde se dá“ se tady stalo
pravidlem.
Petra Řepková /redaktor/

Opatření COVID-19
V rámci pandemie Covid-19 bylo zavedeno mnoho opatření. Také obecní úřad čelil některým omezením. Na mimořádném
zasedání byla schválena různá opatření a rozhodnutí pod usnesením U486/2020-Z18
1. Zastupitelstvo schválilo nákup roušek a materiálu na jejich ušití (látka, gumičky, šňůrky). Tyto roušky
se rozdávaly občanům obce bezplatně.
2. Zastupitelstvo schválilo nákup desinfekce včetně lahví a informačních štítků. Desinfekce byla také občanům
rozdávána bezúplatně a to v množství jeden litr na domácnost.
3. Zastupitelstvo schválilo návrh ředitelky Mateřské školy, aby v rámci uzavření mateřské školy v Novém Šaldorfu byl prominut poplatek školného od prvního dubna 2020 do znovuotevření Mateřské školy, a to v plné výši minimálně však
za měsíc duben a květen 2020. Mateřská škola byla znovu otevřena
11. května 2020.
4. Zastupitelstvo dále schválilo u všech uzavřených smluv ke dni
15. dubnu 2020, které řeší pronájem obecních parkovacích ploch,
poskytnout dotyčným slevu ve výši 25 %. Tato sleva bude zohledněna v poplatku za rok 2021.
5. Zastupitelstvo schválilo u všech uzavřených smluv ke dni 15. dubnu
2020, které řeší separaci (tříděný odpad z provozoven), poskytnout slevu ve výši 25 %. Tato sleva bude zohledněna taktéž v poplatku za rok 2021.
6. Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu obce na rok 2020 navýšit
částku 20.000,00 Kč, která byla během měsíce května a června
rozdělena na poskytnutí mimořádného finančního daru (příspěvku
k již zahrnutým darům-příspěvkům). Tento dar (příspěvek) byl
rozdělen takto:
ADRA Znojmo 5 000,00 Kč, Červený kříž Znojmo 5 000,00 Kč,
Centrum sociálních služeb Znojmo 5 000,00 Kč a Oblastní charitě
Znojmo 5 000,00 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení U538/2020-Z20 – úlevy na rok
2021 v rámci schváleného opatření obce v souvislosti s vyhlášením
krizového stavu. Úlevy budou poskytnuty pouze těm subjektům, které
budou mít k 30. červnu 2020 uhrazeny všechny pohledávky a zároveň
budou mít splněny veškeré zákonné povinnosti vůči obci Nový Šaldorf-Sedlešovice.
Petra Řepková /redaktor/
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Bohumil Suchý – jméno s „Ikonou“
výjimečná osobnost, první a nejdéle
úřadující starosta obce Nový Šaldorf – Sedlešovice
Dovolte, abych v tomto článku vzpomněla na první výročí úmrtí pana Bohumila Suchého. Svou osobností, rozhodností
a cílevědomostí se podepsal v roce 1990 nad osudem samostatnosti obce Nový Šaldorf – Sedlešovice, která byla součástí
města Znojma. Stal se tak prvním a „dosud“ nejdéle úřadujícím starostou této obce. Byl to člověk, kterému patří dík za
rozvoj obce, povznesl ducha pořádání lidových tradic, nezapomněl na důležitost konání kulturních akcí pro místní občany.
Jeho srdce je štítem obecního znaku.
Cituji:
“Bohumil Suchý se narodil 14. července 1936 v Kojeticích na Moravě, kde i vyrůstal a chodil do školy. Po válce v roce 1945 se
s rodiči přistěhoval v rámci osidlování pohraničí do Nového Šaldorfu, kde prožil celý zbytek života. Vyrůstal v rodině s dalšími
šesti sourozenci. Jeho otec pracoval jako drobný zemědělec a síťař, maminka byla ženou v domácnosti.
Po dokončení základní školy /ZŠ Loucká/ se vyučil kuchařem a po té nastoupil ihned na základní vojenskou službu. Ještě během
učení se seznámil s Boženou Dvořákovou ze Slatiny, která se také učila kuchařkou. Tu si během výkonu vojenské služby přesně
na Štědrý den, 24.12.1955 vzal za manželku. Svatbu měli v Novém Šaldorfu v „Hotelu C“ (nynější autosalon). Ihned přišlo první
dítě, nejstarší syn Bohumil. Následovaly další dvě děti, dcera Alena a nejmladší Libor.
Po vojně si postavil dům v blízkosti svých rodičů (bydleli na č.p. 34 N.Š), Nový Šaldorf č.p. 110. Většinu svého života strávil jako
kuchař v různých restauracích a rekreačních střediscích ve státním podniku RAJ (restaurace a jídelny), kde se postupně vypracoval až na obchodního náměstka. Rovněž si udělal nástavbové studium na odborného mistra výcviku mladých kuchařů. Dlouhou
dobu pracoval ve výrobně studené kuchyně v Oblekovicích.
Od roku 1972 začal pracovat v kulturním domě „JZD Mír Práče“ jako vedoucí kulturní, obchodní činnosti a pohostinství. Zde
úspěšně pracoval až do sametové revoluce 1989, po níž začal soukromě podnikat v pohostinství.
V roce 1990 se stal prvním starostou nově samostatné obce Nový Šaldorf – Sedlešovice. Tuto funkci vykonával
čtyři volební období. Dlouhých a neskutečně plodných šestnáct let pro obec. Velice se podílel na porevolučním
rozvoji obce, jako je obnovení lidových tradic (posvícení, vítání občánků, sdružování seniorů - klubovna pro ně),
renovace kulturního domu Modrý sál, nové silnice, kanalizace, povodňový kámen – pomník, nově zbudovaná kaplička v areálu sklepů, renovace Hasičské zbrojnice a spoustu dalších věcí.
Mezi jeho koníčky patřilo cestování obytným vozem, vinohradnictví a výroba vína, motorismus se zaměřením na
staré vozy-veterány.
Po neúspěšném boji s rakovinou zemřel ve věku 83 let dne 7. února 2019 a byl pochován na hřbitově Louka.
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Novinky z Mateřské školy
Letošní jaro v Mateřské škole ovlivnila, jako celé Česko pandemie COVID-19.
V únoru jsme s dětmi oslavili průvodem Masopust. Předškoláci pátého března 2020 navštívili první třídy na Základní škole
JUDr. Josefa Mareše, aby se podívali, jak to zvládají kamarádi ve škole a co je čeká v září.
Od 16. března byla Mateřská škola uzavřena, dle aktuálního opatření Obce Nový Šaldorf ze dne 12. března 2020. Během
této doby jsme se připravovali na otevření – všechny prostory Mateřské školy jsme důkladně desinfikovali a zároveň šili
roušky pro potřebu obce.
Od 1. června 2020 se začala budovat třetí třída v prostorách Mateřské školy – stavba umývárny, výměna světel, výměna
plynových kotlů včetně nové třídy pro dalších 16 dětí. Předpokládaná kolaudace bude v polovině července 2020. Během
měsíce srpna proběhne zápis do Mateřské školy. Uzavření školky v čase letních měsíců je od 17. července 2020 do 10. srpna
2020 (celkem 15 pracovních dnů).
Děkujeme všem za spolupráci.
Přejeme krásné léto a hodně sluníčka.
Andrea Šrůtková /ředitelka/

Mateřská škola, větší kapacita dětí, nová třída

Naše obec Nový Šaldorf-Sedlešovice se rozrůstá. S další generací nových bydlících přibývají také děti. Kapacita Mateřské
školy v Novém Šaldorfu je omezena na dosavadních 56 dětí a již v září tohoto roku nemohla přijmout některé uchazeče.
Starosta obce společně s místostarostou a zastupiteli začali tuto situaci řešit s ředitelkou Mateřské školy Andreou Šrůtkovou, hygienickou stanicí a projektantem počátkem února tohoto roku. Na 19. zasedání Zastupitelstva bylo schváleno
usnesení U498/2020-Z19 o realizaci akce „Stavební úpravy v Mateřské škole Nový Šaldorf“. Předběžné náklady byly zkalkulovány na cca 1 200 000,00 Kč z vlastních zdrojů obce. Dále bylo nutné zadat výběrové řízení na dodávku stavebních prací
a výměnu zdroje tepla (kotlů). Vše bylo schváleno a uskutečněno. Stavební úpravy MŠ Nový Šaldorf se týkají parcely
č. 209/1 a 209/2. Po stavebních úpravách bude mít školka celkovou kapacitu 72 dětí.
Prvního června začaly stavební úpravy včetně výměny kotlů. Původní lehárna pro třídu „Hvězdiček“ se tak změní v plně vybavenou třídu včetně nového sociálního zařízení pro děti. Do tříd byly pořízeny matrace, na kterých si děti vychutnávají své
poobědové odpočívání a věřte, že se jim to moc líbí. Nová třída včetně sociálního zařízení bude zkolaudována v polovině
července 2020 a zároveň zapsána do registru školských zařízení. Během srpna ji učitelky a další personál z Mateřské školy
přichystají k pohádkovému obrazu dětí tak, aby se tam cítily „Jako doma“ i bez maminky.
Petra Řepková /redaktor/
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Informace pro Vás
Pojmenování ulic
Datum 31. března bylo konečné pro vyjádření a názory Vás občanů k návrhům pojmenování ulic. Obdrželi jsme poměrně
mnoho názorů a vyjádření. Vaše typy a připomínky jsme předložili komisi. Vzhledem k omezením v době COVID-19 zasedala komise devátého června 2020. Byly brány v potaz jednotlivé názory, které zohlednila a snažila se je použít. Pokusila
se zachovat „zaběhlá pojmenování“ ulic, která jsou známá mezi starousedlíky a v nových výstavbách se inspirovala stromy,
barvami a bylinami.
Myslíme si, že se nám podařilo vyhnout se i zbytečně komplikovaným složením. Nyní musíme vše zadat a zpracovat do
programu „RUIAN“ (Registr územní identifikace a nemovitostí) včetně zadání správných souřadnic. V konečné fázi bude
vše vyvěšeno na webových stránkách obce a vy se včas dozvíte, jak se bude postupovat dál. Děkujeme Vám za Vaše názory
a připomínky a věříme, že budete s pojmenováním své ulice spokojeni.

Závlahové čerpadlo
Na 17. zasedání Zastupitelů dne 26. února 2020 informoval starosta a místostarosta zastupitele o písemném návrhu opravy
čerpadel závlahové stanice. Oprava je nezbytná a vždy se vztahuje na jednu hydrauliku. Zde jsou nutné demontáže jednotlivých hydraulik a jejich rozebrání, jinak není možné určit skutečný rozsah oprav. Cenová nabídka předpokládaných oprav
činí 97.724,00 až 163.807,00 Kč bez DPH dle opotřebení. Cenová nabídka na pořízení nového čerpadla je 252.284,88 Kč
s DPH. Plus, minus, sečteno, ukázalo se, že pořízení nového závlahového čerpadla je správnou volbou. Zastupitelé schválili
(U460/2020-Z17)zařazení finančních prostředků z rozpočtu obce 2020 na nákup nového čerpadla do výše 300.000,00 Kč
s DPH.

Nájemné v kulturním zařízení Modrý sál, vinárna
Zastupitelstvo na svém 17. zasedání schválilo návrh na poskytnutí finanční slevy ve výši 50 % z nájemného v našem kulturním zařízení sálu Modrého sklepa a Vinárny na pořádání rodinných akcí pro místní občany s trvalým pobytem v obci.
Zásadní podmínkou bude podání písemné žádosti a posouzení charakteru akce starostou obce. Dosavadní pronájem výše
uvedených objektů činní 8 000,00 Kč plus 10 000,00 Kč vratná kauce dle U477/2020-Z17.

Letní slavnosti v létě NEBUDOU
Tradicí obce se staly „Letní slavnosti“. V letošním roce byly naplánovány na sobotu 29. srpna 2020 do areálu vodárny
u Sedlešovického splavu od odpoledních hodin.
Na realizaci a zabezpečení programu jsme začali pracovat již v lednu a únoru tohoto roku. Těšit jste se tak mohli na program, který měl od odpoledních hodin moderovat Karel Konvalina, na chasu se svým programem a předáním „Stárkovství“,
večerní zábavu s kapelou, dobrá vína a chutné jídlo.
S příchodem pandemie COVID-19 bylo vše, včetně organizace zastaveno a zrušeno. Nyní zbývá velmi krátká doba pro
přípravu celé akce a vzhledem k současné situaci se „Letní slavnosti“ budou konat až v létě příštího roku.
Petra Řepková /redaktor/

Poskytnuté dotace v roce 2020
1. Obnova místní komunikace v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice, část Sedlešovice
Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha nám poskytlo dotaci z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ ve výši
4 659 715,00 Kč. Zbývajících 30 % zaplatí obec z vlastních zdrojů.
2. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha nám vydalo registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 11703
– Integrovaný regionální operační program, název akce – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice, veřejné osvětlení v části Nový Šaldorf, ve výši 1 009 037,75 Kč. Zbývajících 5 % zaplatí obec z vlastních zdrojů.
Děkujeme za poskytnutou finanční podporu.
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Vinařské okénko
Milé dámy, vážení pánové,
letošní celosvětová pandemie Covid-19 nám neumožnila uspořádat Májové otevřené sklepy.
S příchodem léta však naštěstí tento virus natolik oslabil, že bylo možné začít se vracet k normálnímu životu. A tak se
o prvním červencovém víkendu uskutečnila akce „Zpívání a grilování s vinařem“, kdy mohli návštěvníci nejen ochutnávat místní vína, ale i vidět, jak vinaři zpívají či grilují před svými sklepy, což se běžně nevidí . Lidí přišlo víc, než se čekalo.
Děkujeme za návštěvu.
Májové otevřené sklepy se nakonec uskuteční v náhradním termínu, a to v sobotu 12. září 2020.
Tomu bude předcházet tradiční křest Šaldorfských Kraváků, který se uskuteční v pátek za doprovodu cimbálové muziky.
Zde budou slavnostně uvedeny na trh typické šaldorfské Sauvignony z Kraví hory.
Srdečně Vás zveme.
Za šaldorfské vinaře - Marek Špalek /vinař, zastupitel/
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Společenská kronika
Vítání občánků

Plánované jarní vítání občánků v rámci opatření COVID- 19 bylo zrušeno.
Naši noví nejmenší tak měli svůj slavnostní den v sobotu 20. června 2020. Starosta obce Dalibor Dočekal a Lenka Stehlíková (předsedkyně kulturní komise obecního zastupitelstva) v doprovodu dětí z Mateřské školy v Novém Šaldorfu
a cimbálové muziky Antonína Stehlíka, přivítali a zapsali do kroniky 14 občánků: Annu Fickovou, Rozárii Frlausovou,
Davida Indru, Sofii Kameníčkovou, Ĺudovíta Minaříka, Jakuba Štípka, Mikuláše Vavřína, Jáchyma Virgla, Vojtěcha
Truhláře, Miroslava Plíška, Matyáše Nováčka, Bibianu Kúnovou, Vojtěcha Kosíka a Emu Jonášovou.
Našim nejmenším přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojené žití v naší obci.

Podzimní vítání občánků

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-sedlesovice.cz

V období leden – červen 2020 oslavili svá životní jubilea

Leden 					Únor					Březen
Mazáčová Z.				Sojková M.				Dlapová M.
Vítová J.					Špalková M.				Spurný P.
Duben 			
Květen					Červen
Lancmanová M.				Hodulák P.				Řiháková E.
Knyplová M. 				Fendrich K. 				Veselá I.
Stehlíková M.				Klimeš S.				Krejčí M.
Svoboda J.				Bajcarová H.				Peca I.
										Dubišová L.
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme zejména pevné zdraví a mnoho životního elánu.

Vzpomínáme

Loučíme se s šesti občany, kteří v měsíci leden až červen 2020 odešli z našich řad.
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Z historie Sedlešovic
První písemné zprávy o Sedlešovicích jsou ze dne 25. října roku 1190, kdy kníže Konrád Ota daroval ves Sedlešovice právě
založenému Louckému klášteru.
V letošním roce bychom si mohli připomenout tuto historickou událost, která se udála před 830 lety. Jak jsem slíbila, tak v dalších vydáních listů bych se ráda zabývala historií obce Sedlešovice. V tomto vydání podávám svědectví o roku
1945, které popsal v kronice místní kronikář Bohumil Polach, narozen 29. ledna 1898, který v roce 1945 působil jako člen
SNB v Sedlešovicích.
Obec Sedlešovice za německé okupace byla sloučena s městem Znojmem, takže evidování v roce 1945 jednotlivých usedlostí prováděla osídlovací komise města Znojma.
Za tím účelem byl do Sedlešovic Národním výborem města Znojma přidělen prozatimní komisař – dělník František Běhavý,
který po celou dobu okupace bydlel ve Znojmě – Marešově a s místními poměry v obci Sedlešovice byl obeznámen.
Pro administrativní účely měl k dispozici kancelář umístěnou na č.p. 93 u rakouské státní příslušnice paní Morbitzerové
(po přečíslení r. 1952 – č.p. 75 – pozn. M. Stehlíková). Paní Morbitzerová se v roce 1947 přistěhovala na dům č.p. 80 (po
přečíslení č.p. 77).
K udržení pořádku bezpečnosti prvních českých usedlíků přistěhovaných do obce byla utvořena ze znojemských Čechů –
starousedlíků bydlících v Marešově, ozbrojená složka.
Tato složka zastávala službu jako prozatimní bezpečnostní organizace do 8. srpna 1945, kdy byla v obci zřízena Státní
národní bezpečnost o síle sedmi mužů. Ta dbala nad všeobecným pořádkem.
V roce 1945 se do Sedlešovic přistěhovalo 40 rodin zemědělských dělníků, 34 rodin dělníků, 8 rodin živnostníků. Z těchto
prvoosídlenců přišlo 21 rodin z Čech, 58 rodin z Moravy a 2 rodiny ze Slovenska. V obci po osvobození zůstávají na č.p.
33 (č.p.30) živnost hostinská – osídlenci Jan a Josefa Samkovi. Dále na č.p. 99 (č.p. 84) v pohostinství pokračují osídlenci
Bohumil a Helena Pospíšilovi z okresu Kroměříž. Manželé Pospíšilovi ruší svou hostinskou činnost v roce 1949 a budovu
předávají zakládajícímu JZD, kde se zřídily kanceláře a kuchyň JZD. Na č.p. 114 (č.p.85) je nově obnovená živnost pekařská,
na kterou se vrací její majitel Josef a Marie Rozsypalovi, oba dva české národnosti, kteří ale vznikem protektorátu museli
živnost opustit.
Na čísle 61 (č.p. 21) vzniká obchod se smíšeným zbožím, který bere do vlastnictví nově utvořené nákupní a spotřební
družstvo. Vedoucím je ustanoven pan Karel Šilhavý, který se přistěhoval z okresu Třebíč. V domě č.p. 67 (č.p. 83), živnost
studnařská, pan Rudolf Haas, starousedlík. V roce 1946 byl pro svou minulost z obce vysídlen.
V roce 1945 bylo v Sedlešovicích evidováno 115 domů. Pro zajímavost udávám informace o změnách některých
nemovitostí.
Dům č.p. 20 (dnes č.p. 22) byl školní budova. V roce 1946 zde byla zřízena mateřská škola,v roce 1950 také jesle. Od roku
1946 v této budově sídlila také kancelář MNV.

Sedlešovice - hostinec U Zlatého slunce (č.p. 22)

Sedlešovice č.p. 22

Dům č.p. 25 (č.p.29) pro chatrnost byl v roce 1945 zbourán a tím byla rozšířena náves u hostince Jana Samka.
Dům č.p. 26 osídlila rodina Fialova z Třeboně. V roce 1946 se dobrovolně odstěhovala a dům byl pro chatrnost zbourán.
Dům č.p. 66 osidluje Gustav Tomek, dělník z Brna avšak ještě v roce 1945 odjíždí zpět. Domek zůstává neobydlen a až
v roce 1948 je pro chatrnost zbourán.
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Dům č.p. 71 v roce 1949 zbourán, a protože byly v roce 1950 zbourány usedlosti č.p. 9 a č.p. 10, byla tato místa uvolněna
pro vybudování nové spojovací cesty obce.
Dům č.p. 74 hostinec U Zeleného stromu, který byl v době bombardování města Znojma zasažen bombou a zanikl.
Dům č.p. 86 v domě byla výroba léků U Zeleného stromu, šlo o majetek rakouského příslušníka Hanuše Šolce, který v roce
1945 v domě bydlel. Léčiva se ale již nevyráběla. V roce 1945 Hanuš Šolc zemřel. Dům osídlili manželé Šafářovi z Brna. Dům
v roce 1952 nebyl evidován při přečíslování obce.
Dům č.p. 89 obecní pastouška neobydlena, v roce 1952 nezaregistrována.
Dům č.p. 98 neexistuje, nezjištěno, kdy zanikl.
V domě č.p. 103 byla živnost pekařská. Při bombardování byl dům zničen a tudíž zbořen. Dům stál vedle domu č.p. 6
(č.p. 5) a jeho zánikem došlo k rozšíření návsi a tím se docílilo přehlednosti ostré zatáčky při vjezdu do Sedlešovic od Znojma.
Povětrnostní podmínky
Rok 1945 byl rokem suchým. Dne 26. července postihlo celý katastr obce velké krupobití, které poškodilo kromě ovoce
také velkou část slibné sklizně hroznů.
Památky
V obci je uchován pomník padlých v první světové válce 1914 – 1918. Jsou to tři sloupy v gotickém provedení a stojí mezi
č.p. 80 (č.p. 77) a hasičskou zbrojnicí. Pomník je chráněn památkovým úřadem a i v obecním rozpočtu na jeho udržování je
pamatováno roční částkou 1000,00 Kč. I tato památka byla válečnými událostmi částečně poškozena.
Počet obyvatel		
391 Čechů a 25 Němců
Zásobování obyvatelstva
Po celý rok dávány potravinové lístky, jež byly zavedeny protektorátní vládou
Zpracovala Marta Stehlíková /kronikářka/

Původní pozdně gotická muka v Sedlešovicích
před rokem 1525

Boží muka byla po skončení I. světové války
doplněna památníkem se jmény padlých
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Hasičské okamžiky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ a Jednotka SDH za uplynulých 12 měsíců.
V uplynulých 12. měsících byla činnost naší jednotky a sdružení dobrovolných hasičů Nový Šaldorf – Sedlešovice velice pestrá a rozmanitá. Jednotka s naší „Máňou“ Renault prováděla bezpečnostní zátarasy a ostrahu na Znojemském historickém vinobraní. V letošním roce vzhledem ke zrušené akci bude odpočívat v garáži. V říjnu 2019 se jednotka zúčastnila
společného výcviku zásahu v “hořících“ prostorách sklepení kulturního domu v Práčích. Akce byla připravena spřátelenou
jednotkou SDH Práče. Společný výcvik prověřil především nositele dýchací techniky naší jednotky, kdy v nulové viditelnosti zakouřeného sklepení museli najít zraněnou osobu a skutečně po slepu a za pomocí kolegů a navigace zvenčí velitele
zásahu vynést zraněnou osobu téměř 100 kg vážící. Obě jednotky vše zvládly úspěšně a výcvik byl na výbornou, což ocenili oba starostové obcí.
Jednou z nejdůležitějších událostí roku 2019 pro Jednotku SDH byla volba nového velitele jednotky. Kde po více než
desetiletém úspěšném velení Antonína Paláta dostala přednost mladá krev s moderním přístupem. A to sice Kamil Komínek
ml., který po úspěšném absolvování Velitelského kurzu převzal otěže naší jednotky a jako správný kapitán převzal pásku
odpovědnosti velení nad jednotkou. Hodně zdaru, síly a odpovědnosti Kamčo! Tondovi tímto moc děkujeme za jeho práci,
obětavost a kamarádství ve vedení jednotky s tím, že jeho práce v jednotce pokračuje na pozici strojníka a velitele zásahu.
V prosinci 2019 proběhla důležitá Výroční schůze SDH. Kde všech 28 členů – nejstarší ročník 1941 (zakládající člen SDH
a velitel jednotky pan Col) a nejmladší ročník 1995 (současný velitel jednotky) volilo nové vedení našeho sdružení. Po více
jak 40 letech úspěšné činnosti a na základě osobního rozhodnutí a společného přátelského odsouhlasení, uvolnil pan
Rudolf Janoštík funkci Starosty SDH. Tímto mu ještě jednou jménem celého sboru děkujeme za obětavou a tvrdou práci
na této pozici, kde úspěšně řídil naši činnost SDH a vždy byl s kamarádskou radou a podporou na blízku. I nadále zůstává
více než aktivním členem SDH. Rudo děkujeme!!!
Novým starostou SDH Nový Šaldorf – Sedlešovice byl jednohlasně zvolen místostarosta SDH a aktivní člen Jednotky a její
donedávný velitel přítel Antonín Palát. Tonda je u hasičů a v různých pozicích již více než 20 let. I Tobě Toníku přejeme ještě
spoustu úspěšné činnosti a kamarádských zážitků.
Standardně proběhl v letošním roce i pestrobarevný Masopust a průvod masek. Letošní účast byla hlavně za podpory
velkého počtu dětí – 11 masek a také 15 masek dospělých. Děkujeme tímto především starousedlíkům naší obce, že se rádi
zapojují do této tradiční činnosti a oslav. Úžasná a skvělá je ochutnávka koblížků a uzeného masa pro masopustní průvod
typické. Následná Masopustní zábava (Hasičský ples) a vyhodnocení masek na sále Modrého sklepa byla velmi úspěšná
a masek bylo požehnaně.
Následně všechny omezila pandemie Covid, ale myslím, že nás to všechny více spojilo a užili jsme si i domácí pohody
a rodinné tvorby při šití roušek. SDH také přispělo a podělilo částku 5.000,-Kč mezi šičky roušek pro obec. Současně jsme
i rozdělovali a vydávali dezinfekci, kterou zajistila naše obec pro občany. Bohužel kvůli této pandemii jsme nemohli uspořádat tradiční Pálení čarodejnic a setkání občanů u hasičské vatry. Určitě však o tuto akci a opékání špekáčků naše děti
nepříjdou a náhradní akci ještě letos hasiči určitě uspořádají v podzimním termínu.
No, a aby toho nebylo málo, tak měla jednotka letos i výjezd dne 2. 7. 2020 na hašení požáru obilí před obcí Havraníky
(cca 100m2). Naše jednotka tam byla jako první a to i přesto, že zasahující členové dojížděli ze zaměstnání. Tohoto letos
prvního výjezdu se zúčastnil i nový člen jednotky Aleš Růžička, který nahradil našeho kamaráda Tondu Frölicha, který
z pracovních důvodu více než desetiletou činnost v jednotce ukončil (pokračuje však v SDH). I Tobě Toníku děkujeme
a přejeme hodně úspěchů. Aleš ho zdatně nahradil a byl i pokřtěn vodou z prasklé hadice. Požár byl z naší strany uhašen
do příjezdu ostatních jednotek. Výborně kluci!!!
Závěrem bych ještě jednou rád vyjádřil poděkování všem členům SDH a nově zvoleným činitelům do jejich další práce
a především těm minulým za jejich obětavou a tvůrčí práci pro spolek a jednotku. Za celé naše SDH vám přeji hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
								
Kamil Čech
/zastupitel obce a člen jednotky SDH/
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Informace o čerpání příspěvku
na stravování seniorům nad 70 let
Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice přispívá 40,00 Kč/na jeden oběd seniorům nad 70 let. Senior, který dovršil 70 let a má zájem stravovat se u některých níže uvedených dodavatelů, nemusí osobně kontaktovat Obecní úřad. Stačí si pouze vybrat
dodavatele stravování a nahlásit mu věk a čerpání příspěvku od obce.
Důležité je nepřesáhnout počet obědů v měsíci ku počtu pracovních dnů a během daného měsíce neměnit dodavatele
obědů. Jako senior nad 70 let zaplatíte u dodavatele částku sníženou o 40,00 Kč. Na konci každého měsíce si na obci
ověříme správnost odebraných obědů na základě vyúčtování od dodavatele, které je následně zaplaceno.
V případě, že máte zájem o obědy, kontaktujte přímo tyto smluvní dodavatele:
1. Jídelna Traktorka (Prouza Marek), Znojmo
		 Tel.: 515 225 311, info@jidelna-traktorka.cz, www.jidelna-traktorka.cz
2. Jídelna & lahůdky Bohdan Pospíšil (u nádraží), Znojmo
		 Tel.: 727 920 707, info@jidelnaznojmo.cz, www.jidelnaznojmo.cz
3. Občerstvení Horina, Znojmo
		 Tel.: 515 226 143, obcerstvenihorina@seznam.cz
4. Restaurace „Brendy la Moravia“, Znojmo – Oblekovice
		 Tel.: 731 947 445, brandylamoravia@seznam.cz, www.brandylamoravia.cz
5. GASTRO-TM s.r.o. Hostim
		 Dodavatel si nepřeje uvádět své kontakty

Turistická karta a Velká cena ZnojmoRegionu 2020
Vážení spoluobčané, podnikatelé, vinaři a poskytovatelé podpory cestovního ruchu. Dovolte, abychom Vás informovali
o možnosti zapojit se do projektu destinační společnosti ZnojmoRegion, z.s., na podporu cestovního ruchu v turistické
oblasti Znojemsko a Podyjí během turistické sezóny 2020. Turistická karta má motivovat k návštěvě i méně známých turistických cílů v regionu. Velká cena ZR má motivovat k vyplnění minidotazníku
o turistické návštěvnosti, který je nedílnou součástí Turistické karty. Cituji:
„Cílem je motivovat návštěvníka regionu k návštěvě různých turistických cílů
a čerpání různých turistických služeb, nejen těch všeobecně známých a často
propagovaných. Karta bude současně destinačnímu managementu sloužit
jako informační zdroj o návštěvnosti regionu a turistických prioritách“. Platnost karty je 1. července až 30. září 2020. Turistická karta bude v tomto datu
k dispozici zdarma u všech turistických infocenter v regionu i u všech zapojených subjektů a členů ZnojmoRegionu. O principech, formě, distribuci, ceně
a dalších důležitých informacích se podrobně dozvíte na webových stránkách
www.znojmoregion.cz, nebo na telefonním čísle 604 206 438 Irena Navrkalová – tajemník ZnojmoRegionu, e-mail: tajemnik@znojmoregion.cz.
									
Petra Řepková /redaktor/

Termíny zastupitelstev v roce 2020
Zastupitelé na svém 15. zasedání schválili tyto termíny jednotlivých zasedání, která jsou občanům veřejně přístupná.
16. zasedání		 22. ledna 2020
17. zasedání		 26. února 2020
18. zasedání 		 25. března 2020
19. zasedání 		 22. dubna 2020
20. zasedání		 27. května 2020
21. zasedání		 22. června 2020 – pondělí
22. zasedání		 26. srpna 2020
23. zasedání		 23. září 2020
24. zasedání		 21. října 2020
25. zasedání		 25. listopadu 2020
26. zasedání		 16. prosince 2020
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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

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 550 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.

