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Vánoční slovo starosty
Vánoce jsou tady a s nimi kromě veškerého shonu při obstarávání dárků, uklízení, pečení cukroví a zdobení stromku je
tu také čas na rozesílání novoročních přání. Jde o ideální dobu vzpomenout si na všechny své přátele a známé, na které
během celého roku nemáme tolik času.
V období celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí Vám děkuji za dosavadní důvěru a spolupráci.
Tímto bych Vám všem rád popřál spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění. Světla svíček, vůně jehličí a cukroví, sváteční atmosféra a vlídné slovo ať Vás provází spolu s vánoční pohodou. V novém roce mnoho radostných
dní. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
								
Dalibor Dočekal /starosta obce/

Vánoční slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, nastal nám nejkrásnější čas v roce, čas vánoční, čas radosti, čas očekávání, tužeb, zázraků, splněných
přání, náhodných setkání, společných chvil s nejbližšími i vzpomínek na ty, kteří s námi již nemohou být. Proto mi dovolte
v tento čas popřát Vám jménem svým, krásné a pohodové svátky vánoční, plné šťastných a srdečných chvil a do nového
roku popřát zdraví, štěstí, lásku, úsměv a pohodu.
								
Ladislav Berka /místostarosta/
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Osobnosti naší obce oceněni Cenou Jana Vlka
„Galavečeru Znojemská sametová“
Píše se 17. listopad roku 1989. Někteří z nás jsou děti, jiní studenti, pracující lid, rodičové a senioři. Naše životy jsou
svědky „Přelomu v dějinách Československa“. Svoboda, demokracie, nové možnosti.
U příležitosti třicátého výročí sametové revoluce a pádu železné opony se Znojemská radnice rozhodla symbolicky ocenit
30 osobností „Cenou Jana Vlka (za svého života se zasloužil o rozvoj Znojma tím, že v místním, převážně německém prostředí prosazoval tento národní buditel zájmy Čechů) “ Byli pozváni lidé různého věku, kteří se díky sametové revoluci,
příchodu svobody a demokracie, mohli rozvíjet v různých oblastech a tím i zviditelnit svoje město a region. Ocenění osobností proběhlo na slavnostním „Galavečeru Znojemská sametová” v neděli 17. listopadu 2019 od 17.30 hod. v Městském
divadle.
Tradááá, také z naší obce byly pozvány a cenou vyznamenány rovnou dvě zasloužené osobnosti – Martina Preissová
(rozená Stehlíková) a Libor Suchý. Z pohledu společenské etiky uvedu nejprve dámu.
Martina Preissová, rozená Stehlíková – herečka, nominovaná na ceny Thálie, pochází z učitelské rodiny a této profesi
se chtěla sama věnovat. Vystudovala Střední pedagogickou školu, od dětství zpívala s cimbálovou muzikou. Po té však
zamířila na brněnskou JAMU, kde absolvovala studium herectví (1998). Jako studentka hostovala v Národním divadle
v Brně, kde pak po dokončení školy získala stálé angažmá (1998-2000). Na tomto jevišti dostala velké příležitosti (titulní
role Jenůfy, hrála v představeních Sestup Orfeův, Immanuel Kant nebo Hamlet). Postava Blanky Kastilské v Dürrenmattově hře Král Jan jí v roce 1999 vynesla nominaci na Cenu Thálie. Již od roku 1998 hostovala i na scéně Národního divadla
v Praze a od roku 2000 je zde ve stálém angažmá jako členka činohry Maryša.Divadelní role Šura ve hře Černé mléko pro ni
znamenala druhou nominaci na Cenu Thálie (2004). Hrála také v osvědčené světové i domácí klasice Hadrián z Římsů, Idiot,
Havlova hra Pokoušení. Účastnila se v shakespearovském repertoáru Komedie plná omylů, Coriolanus, Večer tříkrálový. Své
nadání si vyzkoušela i v rámci Letních shakespearovských slavností (Král Lear, Romeo a Julie). Kromě národního divadla
hostuje Martina Preissová i na dalších pražských scénách. Martině přejeme i nadále mnoho nejen pracovních úspěchů
a splnění životních cílů.
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Libor Suchý – majitel firmy Libor Suchý autoprodejna jako první na okrese Znojmo získal „Platnou registraci č. 1“ pro své
podnikání. Firmu nejprve provozoval se svojí manželkou Danou ve svém rodinném domku. Libor Suchý byl prvním autorizovaným soukromým prodejcem Škoda AUTO a.s. na okrese Znojmo s hlavní činností prodej a servis vozů ŠKODA. V roce
1992 přijali manželé prvního zaměstnance (automechanika). S rozrůstající se firmou přibývali další až do nynějšího počtu
34 zaměstnanců. V roce 1993 zakoupili manželé Suší v Novém Šaldorfu hotel společnosti Jednota HOTEL C a přebudovali
ho na stávající budovu AUTOSALONU ŚKODA a hlavní sídlo firmy. V nadcházejících letech rozšířili firmu o autorizovaný
prodej a servis vozů SEAT, kompletní servis (lakování, práce karosářské, mechanické a diagnostické), prodej náhradních
dílů a příslušenství. Největší úspěch se značkou SEAT slavila firma v roce 1995, kdy byla v roce 1995 za prodej vozů SEAT
na prvním místě v České republice a získala ocenění „GOLDEN DEALER“. V září roku 2006 se firma rozrostla o vybudovaný
autobazar a nově otevřený autosalon SEAT. V témže roce se firma stala autorizovaným servisem osobních a užitkových
vozů Volkswagen. Firma si drží pravidelné přední příčky v odborné soutěži „Top Service People“ (profesionální servisní
personál). Počátkem roku 2014 převzal Libor Suchý ocenění „Certifikát za vynikající obchodní výsledky v roce 2013“, které
probíhalo ve ŠKODA MUZEU, Mladá Boleslav. Úspěchy a pokroky jsou nejen vidět a my přejeme Liboru Suchému mnoho
dalších úspěchů nejen v podnikání.
								
Petra Řepková /redaktor/
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Tradice oslav mladého vína
aneb slavíme svatého Martina
Tradice Svatomartinského vína patří mezi dávné zvyky, kdy se 11. listopadu, na den svatého Martina, poprvé připíjelo
novým mladým vínem pocházejícím z podzimní sklizně. Při ochutnávání Svatomartinských vín nechyběla pečená husa.
Šaldorfský svátek svatého Martina s ochutnávkou mladých vín připravil „Spolek Šaldorfské sklepy“ za podpory obce 16.
listopadu v sobotu od 15.00 hodin u lisu v Novém Šaldorfu. Děti z Mateřské školy Nový Šaldorf, třída Hvězdiček, zahájily
„Martinské hody“ s tematickými písněmi a tanečky. U lisu promluvil za místní spolek vinařů Rostislav Koníček a následně
Petr Ilgner, který zhodnotil po odborné stránce letošní ročník. „Sklizeň byla malá, ale kvalita velmi dobrá. Po dlouhé době
je ve vínech opět dostatek kyselin.“ Poté mladým vínům požehnal kněz Ladislav Bublan z fary na Loucké.
I v letošním roce zorganizovala rodina Stehlíkova průvod chasy, žen, dětí, sv. Martina a žebráka, kterým připomněla přítomným nejdůležitější část ze života sv. Martina, kdy zachraňuje přehozením svého pláště žebráka, aby neumrzl. Nechyběly
ani „Svatomartinské rohlíčky“ z rodinné dílny Stehlíků a bílý kůň, kterého zapůjčil pan Chvatík z Osady Havranů z Hnanic.
Po programu u lisu se asi 160 účastníků přesunulo do obecního sálu „Modrý sklep“, kde deset vinařů představilo 80 vzorků
vín. K degustaci měli lidé možnost objednat si pečenou husu se zelím a knedlíkem. V průběhu večera zahrála amatérská
hudební skupina z řad návštěvníků.
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ADVENT ŤUKÁ NA DVEŘE
V naší mateřské škole je pořád živo a veselo. Během podzimu jsme zažili spoustu nových akcí a činností.
V září jsme s předškoláky zahájili plavecký výcvik v přímětickém „slaném“ bazénu. Během tohoto předplaveckého výcviku se děti naučily plaveckým základům a některé se úspěšně a statečně zbavují strachu z vody. V současnosti máme kurz
za sebou. Děkujeme obci Nový Šaldorf- Sedlešovice za zajištění dopravy do Přímětic.
V neděli 29. září jsme oslavili sv. Václava. Třída Sluníček vystoupila se svým kulturním programem, který se nám povedl
a setkal se s ohlasem rodičů, kteří viděli své ratolesti poprvé veřejně vystupovat.
V říjnu jsme přivítali nové občánky obce v sále obecního úřadu s krátkým vystoupením.
Nejvíce se děti těšily na Dýňovou stezku. Účast byla hojná, tma veliká a tak lampiony za odměnu zářily obcí.
Třída Hvězdiček vystupovala při příjezdu sv. Martina u lisu. Zazpívali, zatančili. Počasí nám přálo, ovšem po sněhu ani
památky. V MŠ jsme stihli vymalovat a nakoupit novým nábytkem další místnost. Děkujeme všem, kteří na nás myslí
a opakovaně přispívají sponzorským darem.
V adventním čase za námi přišel Mikuláš, který nás potěšil zdravími pochoutkami. A již jsme v plné přípravě vánočních
dárečků pro rodiče. S těmi se setkáme při vánočním setkání u lisu 15. prosince za zpěvu vánočních koled a poezie.
Sotva se přehoupne Nový rok, už se budeme chystat na předjaří. Masopust, průvod v maskách, svatbičku …. Rozhodně se
nudit nebudeme.
Chceme všem popřát hezké a klidné vánoce. Do nového roku 2020 hodně zdraví, plno sil a radosti s nejbližšími.
Vždyť, kdo si hraje,
ten je zdravý,
Toho život neunaví.
Buďte taky bujaří,
Všechno se vám podaří.
Mgr. Andrea Šrůtková /ředitelka MŠ/

Poděkování
Jménem obce Nový Šaldorf – Sedlešovice a Mateřské školy Nový Šaldorf bychom rádi tímto srdečně poděkovali rodině Knobových za podporu a dodání materiálů Mateřské škole, které děti používají na výtvarné a tvořivé práce.
Děkujeme truhlářství WOODWAVE, panu Navrkalovi za zhotovení skříněk pro dětičky
v Mateřské škole Nový Šaldorf a pravidelnou údržbu herních prvků.
Rodině Knobových a panu Žídkovi za ozdoby na „Vánoční strom“ u lisu
a výtvarné šablony pro děti na „Mikulášskou besídku“
Zároveň děkujeme všem rodičům dětí z Mateřské školy Nový Šaldorf za skvělou spolupráci a dárkové příspěvky.
Rodině Vítů za nádherný stříbrný smrk „Vánoční strom“, který je umístěn u lisu v Novém Šaldorfu.
Kateřině Šrámkové – GRAFIKA – za skvělou spolupráci a grafické zpracování „Šaldorfsko-Sedlešovického HLASU“
						
Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice / Mateřská škola Nový Šaldorf
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Mikulášská a čertovské peklo
Výtvarné adventní tvoření, unikátní čertovské peklo,
zábavný program s kejklířem Čabíkem a závěrečná mikulášská nadílka. To vše pod střechou nových prostor
tělocvičny, klubovny a dětských dílen Modré vinárny
proběhlo sedmého prosince v sobotu od 16.00 hodin.
Každoročně pořádá obec Nový Šaldorf – Sedlešovice ve
spolupráci s Mateřskou školou a členkou kulturní komise
Lenkou Stehlíkovou pro děti bohaté a zábavné „Mikulášské
odpoledne“. V minulých letech se program odehrával
v sále Modrých sklepů. Letos jsme využili nového objektu
prvního nadpodlaží vinárny. Děti tvořily pod učitelským
a rodičovským dohledem výrobky s adventní tématikou
v dílničkách a klubovně. V průběhu kreativní aktivity měli
možnost nejen děti, ale i rodiče zapojit a bavit se v tělocvičně
s kejklířem Čabíkem. Rodiče využili drobného občerstvení
a posezení ve vinárně. Od 17.30 hodin bylo ve sklepě
vinárny pro všechny otevřeno úžasné, strašidelné peklo.
Čerti a čertice nahánějící strach, vystrašili nejednu nejen
malou dušičku. Vypadá to, že se můžeme pyšnit hodnými
dětmi, žádné z nich si čerti v pekle nenechali. V andělské
vinárně už je očekával Mikuláš a předával jednotlivě dětem
své kouzelné balíčky s překvapením.
Věřím, že nejen děti, ale i dospělí pocítili alespoň kapičku
strachu, vzrušení a dětského chtíče a nechali se atmosférou
pozvolna vtáhnout do času adventu.
Děkujeme všem, kteří si přišli se svými dětmi užít„Mikulášské
odpoledne“ a i těm, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci.
Petra Řepková /redaktor/

Kulturní éra v „Modré vinárně“
V minulém čísle Šaldorfsko-Sedlešovického hlasu jsem vás informovala o novém kabátu vinárny Modrých sklepů.
Celý objekt dostal novou podobu. Kronikářka obce Marta Stehlíková podala poutavý příběh historie Modrých
sklepů. Provoz vinárny byl zahájen v září tohoto roku v souvislosti se Svatováclavským posvícením.
Od prvního listopadu 2019 jsou plně využívány také prostory nad vinárnou. Klubovna, tělocvična a dětský koutek slouží
různým účelům. Probíhají zde lekce jógy pod vedením Mgr. Hany Kučerové od nejmenších dětiček přes teenagery a dospěláky až po seniory http://www.joga.jednoduse.cz. Páteční „Špendlíci“ rozvíjí svou kreativitu ve výtvarných dílnách
s Martou Stehlíkovou a Zuzanou Swobodovou. Chystáme se uspořádat zajímavé přednášky různých témat. Prostory
využíváme také v rámci obecních akcí. Jednou z nich bylo i „Mikulášské odpoledne“.
Prostory jsou vhodné k využití firemních školení, pohovorům i přednáškám.
Dílničky, dětský koutek, tělocvičnu a klubovnu jsme financovali z obecních prostředků. Stoly a židle v dětské části zrenovovaly šikovné ruce našich zaměstnanců, stejně tak své otisky nechaly na dokončujících detailech. Herničku jsme jako
správné maminy vybavili darovanými krásnými a funkčními hračkami po našich odrostlých dětech.
Věřím, že tyto prostory ať už jste je navštívili, či teprve budete návštěvníky kulturního, dětského nebo společenského dění,
se stanou nedílnou součástí nás občanů a dění naší obce.
									
Petra Řepková /redaktor/
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Nadílka v modrém kontejneru
Úplnou náhodou, jsem odvážela papírové krabice ekologicky uložit na sběrné místo pro tříděný odpad pod
Atlantou. Nestačila jsem se divit, co vše a v jakém podání se může ukrývat pod poklopem „Modrého“ kontejneru
na „PAPÍR“.
Skleněné kousky nádobí smíchané se starými plastovými květináči, espézetkou a dokonce jsem si mohla vybrat i z textilních cestovních taštiček. Názorný a přehledný úkaz toho, jak někteří z nás doslova nechápou podstatu systému třídění.
Slogan „Buďte šetrní k životnímu prostředí“ asi nemusím nějak komentovat, setkáváme se s ním denně a všude. Nadbytečné množství odpadu z potravin, plastu, papíru patří mezi nejpropíranější témata současnosti.
Třídění odpadu, cituji: „Je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad...) oddělené od ostatních. Tím se
tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat
a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou
surovinou (plast, papír, sklo,…). Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění
odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.“
Výstižně, srozumitelně a lidsky napsáno. Jen praxe je trochu více zavádějící.
Nechcete nebo neumíte třídit? Používejte pro běžný odpad komunální nádoby. Máte-li sbírku věcí, s nimiž si nevíte rady,
firma FCC Znojmo, s.r.o. na Dobšické ulici,a http://www.fcc-group.eu vám na základě předložení občanského průkazu
tento odpad zpracuje. Nádoby na tříděný odpad umístěné v několika částech obce prosím používejte pouze na určitý
druh odpadu, jinak celý systém ztrácí smysl. Zároveň tak předejdeme komplikacím, kdy zaměstnanci obce pracně kontrolují jednotlivé kontejnery, aby je výše zmíněná firma řádně vyvezla. V dalším případě stojíme před řešením nevyvezení
kontejneru.
Stížnosti od vás občanů, že vám nebyla barevná popelnice vyvezena, nesmyslně zaměstnává zbytečně několik lidí. Situaci
zjistíme přímo u firmy FCC Znojmo, s.r.o., která je nám schopna sdělit údaje kdy, kde a proč? V nádobě se nacházely druhy
odpadu, který tam prostě nepatří.
Chcete řádně třídit? Dělejte to prosím tak, ať to má smysl. Obec nabízí na základě „Smlouvy o výpůjčce“ nádoby na odpad
malé separace (papír, plast a bio) domácnostem s trvalým pobytem v Novém Šaldorfu – Sedlešovicích. Vyjímkou je areál
Modrých sklepů v Novém Šaldorfu a zahrádkářská kolonie Kraví hora v Sedlešovicích (viz. Usnesení U335/2019 – Z12).
Vysvětlovat, poučovat nebo „Vařit kaši stále dokola“ asi postrádá smysl. Ale snad alespoň tato fotografie přispěje k „Pohnutí
se některých svědomí“ a „Posunu se NĚKAM DÁL“.
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
17. zasedání
18. zasedání
19. zasedání
20. zasedání
21. zasedání

22. ledna 2020
26. února 2020
25. března 2020
22. dubna 2020
27. května 2020
22. června 2020 – pondělí

22. zasedání
23. zasedání
24. zasedání
25. zasedání
26. zasedání

26. srpna 2020
23. září 2020
21. října 2020
25. listopadu 2020
16. prosince 2020
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Historie oslav adventu
v Novém Šaldorfu - Sedlešovicích
První slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo v sobotu 21. prosince roku 1996. Zavedl ji první starosta obce
pan Bohumil Suchý († r. 2018). Tradice se ujala, a tak se i v dalších letech schází občané z Nového Šaldorfu u rozsvíceného
stromu před kapličkou (do r. 2016) a na návsi v Sedlešovicích v parčíku před hostincem.
V roce 1997 – 1999 se sešli občané o zlaté neděli. V roce 2000 se slavnostní rozsvícení stromů konalo 17. prosince o stříbrné
neděli, na zlatou neděli vyšel Štědrý den. V tomto roce došlo ještě ke zpestření oslav – rodina Stehlíkova ve své stodole
připravila pro zájemce „Živý Betlém“.
Lidé zde mohli shlédnout scenérii provizorního seskupení panny Marie s Ježíškem, Josefem, ponocným a Třemi králi.
V ohradě pobíhaly ovce, kozy, kačeny. U jesliček stál pasáček s oslíkem. Toho imitoval Stehlíkův poník čtyřletá Máša. To vše
podbarvovaly lidové koledy v podání členů cimbálové muziky Antonína Stehlíka.
Ve vánočně nazdobené stodole vonící zeleným chvojím a slámou mohli hosté ochutnat chléb s domácím sádlem
a cibulí, pocukrovanou vánočku, zakoupit si na zahřátí svařené víno, čaj a pokochat se atmosférou vánoc. Tu symbolizovaly vystavené betlémy, vysoký nazdobený vánoční strom, rozmanité vánoční ozdoby, tradiční výrobky z kynutého
i perníkového těsta, které během dopoledne instalovala rodina Stehlíkova.
V roce 2002 se ve stodole představily i děti z mateřské školy s krátkým pásmem koled a pastýřským tancem.
Účinkující pasáčci, koledníci, Tři králové, ústřední postavy – Panna Marie a Josef, ale zejména Ježíšci se v průběhu let různě
prostřídali. V počátcích organizování Betlému se zapojila část chasy. Od roku 2002 se v roli Josefa ustálil pan Karel Ludvík
z Přímětic. V rolích Panny Marie se dosud střídají Barbora Růžičková a Iva Milková (Doválelová). Role postav Tří králů zajišťují již několik let členové spolku Hroznová koza ze Znojma a pravidelně vystupují děti z Mateřské školy Nový Šaldorf. Na
myšlenku zavést tuto tradici nás navedl můj první zeť – Roman Válek pocházející z Valašska. Jeho myšlenka se realizovala
a my v ní pokračujeme dosud.
Snahou nás všech, kteří se do této nádherné, byť pracné a náročné předvánoční akce zapojí, je oslovit nejen občany starší
a střední generace, ale zejména snahu oslovit dnešní mládež, aby na okamžik zapomněli na shon starostí, povinností všedních dnů, ale aby dokázali vnímat společenství mezi sebou navzájem, aby uměli sdílet radost, našli čas jeden pro druhého
a dokázali prožívat dojemnost kulturního dědictví našich předků.
Na závěr dovolte, abych vám za celou rodinu popřála nejen hodně zdraví, energie a štěstí,
ale také přátele a hodně lásky.
Marta Stehlíková /kronikářka/
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Advent a setkání u vánočního stromu
Vůně svařáku, vánoční strom, živý Betlém a spousta přátelských úsměvů. Atmosféra, která panovala 15. prosince v neděli
u lisu v Novém Šaldorfu při „Tradičním setkání u vánočního stromu“.
V letošním roce jsme se nechali inspirovat městem Znojmem a přišlo nám zajímavé připojit k dominantě „Vánočního
stromu“ ještě další stromečky různých spolků v obci. Devět spolků, devět stromků (Obecní úřad, Vinaři, Hasiči, Myslivci,
Obecní chasa, Senioři, Mateřská škola, Špendlíci a Fotbalisti). Nechali jsme na každém, jak si stromeček nazdobí a výsledek
skvělý, každopádně kdo tam byl, viděl.
V rámci setkání jsme také mysleli na seniory ze Sedlešovic, kteří mají vánoční cestu k lisu vzdálenější. Zařídili jsme jejich
převoz autobusem ze zastávky v Sedlešovicích (u parčíku) k lisu v Novém Šaldorfu, k autobusové zastávce u autoprodejny
Suchý pro možnou návštěvu živého Betlému u Stehlíků a poté zpět do Sedlešovic.
Tradiční setkání u vánočního stromu zahájil starosta obce Dalibor Dočekal poděkováním a novoročním blahopřáním.
Děti z Mateřské školy v doprovodu svých učitelek rozezpívaly všechny přítomné. Vánoční písně a koledy, vůně svařáků,
vánočního čaje a drobné občerstvení navodili kouzelnou atmosféru Vánoc. Dětem jsme přichystali překvapení. Balónky,
na které přivázaly kartičku se svým tajným přáním, vypouštěly do temné oblohy vzhůru k Ježíškovi.
Živý Betlém, tradice rodiny Stehlíkových, která nesmí chybět, začala od 18. hodin ve stodole U Stehlíků. V nádvoříčku mohli
přicházející omrknout zvířátka, zakoupit si vánoční výrobky z ruční tvorby. Malí klučinové obdivovali umění mistra kováře,
které nenechalo klidným nejednoho tatínka a dědečka.
Nádherná a kouzlem Vánoc vyzdobená stodola nabízela mňamky starých časů (chléb se sádlem, vánočka). Nechybělo
výborné svařené víno, vánoční punč, cimbálová muzika a unikátní živá „Betlémská scéna“.
Myslím si, že tato tradice je jednou z nej a to ji absolvuji léta. Tradice se smyslem, radostí a nadějí, která člověka vždy zavede
do kouzelného času Vánoc.
Petra Řepková /redaktor/
Dne sedmého prosince proběhlo v „Sedlešovickém parku“ setkání u vánočního stromu. Akce byla organizována občany
obce. Pečlivě připravený program s ohňostrojem, vystoupení kouzelníka a bohaté občerstvení přispělo k pohodové předvánoční atmosféře. Organizátoři děkují všem sponzorům a se starostou obce se dohodli, že by byla možnost v příštím roce
tímto setkáním zahajovat „Advent“, aby nedocházelo k souběhu s termíny kulturních akcí pořádaných obcí.
Dalibor Dočekal /starosta/

Připravované akce
Silvestr Modrý sál............................................................... 31. 12. 2019
Myslivecký ples..................................................................... 11. 01. 2019
Jazz fest (kopání písku pro Vídeň)................. 18. 01. 2019
Obecní ples................................................................................ 25. 01. 2019
Motorkářský ples................................................................ 14. 02. 2019
Masopustní průvod masek...................................... 22. 02. 2019
Hasičský ples............................................................................ 29. 02. 2019
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Vánoční přání
Dovolte, abychom Vám popřáli krásný a pohodový vánoční čas plný rodinné pohody, přátelských setkání
a splněných přání. V roce 2020 ať Vám nechybí zdraví, štěstí, láska. Přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě a to nejdůležitější „Stálé sluníčko v srdíčku“.
Kolektiv obce Nový šaldorf – Sedlešovice
Jaromíra Sokolová, Renata Hubáčková, Zuzana Swobodová, Petra Řepková, Vítězslav Minařík, Monika Číhalová, Jiří
Col, František Jelínek, Zdeněk Gottvald, Jiří Valenda, Petr Riziky.
Kdysi, před mnoha lety, byla jsem ještě dítě, mi jedna paní učitelka napsala do památníku:
„Vše, co je člověku krásné, je očima neviditelné.“ – Antoine de Saint-Exupéry, francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
Nechápala jsem, dnes už vím.
Vánoce jsou posvátným časem pro utužování a stmelování rodinných a přátelských vztahů. Je to čas klidu, kdy člověk dokáže
rozdávat i přijímat lásku. Ne vždy a všude tomu tak je, ale alespoň se většina z nás o to snaží.
Pro mne znamená tato doba prožít s rodinou chvíle relaxu, pohody a požitku z pěkné knihy, na kterou si konečně udělám čas.
Pamatuji si na svoji povinnou četbu na základní škole a „Malého prince“. Tenkrát jsem v literárním díle Exupéryho zabloudila a
nevěděla si rady s rozdělením času v díle „Před Malým princem a po Malém princovi“. Jen jsem si uvědomila, že vepsaný citát
v mém památníku má lidskou váhu.
K Malému princi jsem se vrátila až s povinnou četbou svých dětí, chtěla jsem konečně porozumět tomu, jak nám Exupéry
předává pomocí jednoduchého příběhu silné myšlenky. Přátelství, dětský svět, otázky smyslu života a smrti a duchovních
hodnot. Jeho dílo přetéká otázkami, tak jako život.
Asi teď hledáte pointu toho „Co tím básník chtěl říct“…lidičky žijte, smejte se, relaxujte, užívejte rodinnou pohodu, přečtěte
si knihu, uskutečněte své sny a sny svých blízkých a k tomu všemu ať Vás provází štěstí a zdraví.
„Nejkrásnější hudba je lidský smích.“ – Jan Werich, český herec, dramatik a spisovatel 1905 - 1980
Petra Řepková /redaktor/
Vážení spoluobčané,
v závěru roku se sluší popřát svým blízkým, sousedům, známým, zkrátka všem, pevné zdraví a trošku toho štěstí do nastávajícího příštího roku. Připojuji se tak k této řadě přejících s tím, že tentokrát nebudu přát vám, čtenářům tohoto příspěvku, ale
sobě. Jako zastupitel obce, předseda zdejší přestupkové komise a advokát si přeji, aby mezi námi pominula zášť a nenávist,
aby se vyjasnily nepřátelské pohledy mezi sousedy, zkrátka, abych neměl s řešením takovýchto problému žádnou práci.
I když: Albert Einstein kdysi řekl „Chytrý člověk vyřeší problém, moudrý se mu vyhne.“ Tedy jsem zmoudřel a v průběhu roku
2020 ukončuji svou práci ve zdejší Komisi pro projednávání přestupků. Naše problémy tak napříště bude řešit někdo jiný. Přes
to si pro příští rok přeji, aby problémů mezi našimi sousedy bylo co nejméně, o což se můžeme přičinit my všichni. Buďte tedy
v příštím roce zdraví, veselí, nezatěžujte zbytečně úřady a užívejte života.“
								
JUDr. Milan Pivovarčík /zastupitel/
Vážení spoluobčané,
„Přeji Vám a Vašim blízkým z celého srdce krásné a pohodové prožití Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2020.
Věřím, že v novém roce s plným nasazením a pevným zdravím uskutečníme naše společné a osobní cíle.“
									
Jiří Ksenič /zastupitel/
Milí spoluobčané
Chtěl bych Vám svým jménem popřát krásné svátky vánoční, klid, pohodu a mnoho elánu v roce 2020
Jiří Samek /zastupitel/
„Přeji všem občanům Nového Šaldorfa a Sedlešovic klidné a šťastné Vánoce a vše dobré v roce 2020.“
									
Marek Špalek /zastupitel/
Vážení spoluobčané,
Naše obecní vánoční stromečky už zase svítí, což nám dává najevo, že tu za pár dní máme vůni vanilkových rohlíčků, skořice,
úklidu…“VÁNOCE.“ Přeji Vám je šťastně, ve zdraví prožité a ať Vás andělé provázejí po celý příští rok.
									
Lenka Stehlíková /zastupitel/
Milí spoluobčané,
rád bych Vám popřál krásné svátky a hlavně pokojný konec roku. Užijte si volna a načerpejte síly do toho nového.
Kamil Komínek /zastupitel/
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku a s ním přichází jedno z jeho nejkrásnějších období - advent a čas vánoční. Období, kdy se všichni na chvíli zastavíme, zapomeneme na shon a spěch běžných dní, necháme se pohltit atmosférou provoněnou cukrovím
a budeme si při pohádkách užívat nejen rodiny, přátel, dobrého jídla a pití. Dovolte mi tedy popřát Vám především klidné
a pohodové prožití těchto svátků za přítomnosti Vašich nejbližších a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2020.
Zdeněk Svoboda /zastupitel/
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Obecní společenská kronika
Vítání občánků

V podzimním dni 19. října 2019 jsme do naší obce přivítali ty nejmenší občánky. Místostarosta Ladislav Berka společně
s Lenkou Stehlíkovou (předsedkyně kulturní komise obecního zastupitelstva) v doprovodu dětí z Mateřské školy v Novém
Šaldorfu a cimbálové muziky Veltlínek přivítal a zapsal do kroniky čtyři miminka:
Lilien Zifčákovou, Richarda Novotného, Sofii Matuškovou a Elenu Kubalíkovou.
Našim nejmenším přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojené žití v naší obci.
Další vítání občánků proběhne na jaře 2020.
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 říjen – prosinec 2019 oslavili svá životní jubilea
Říjen 2019
Veselá I.
Kolářová B.
Špalek F.

Listopad 2019
Kafková L.
Rohovský Z.
Janoštík R.

Prosinec 2019
Mössmerová J.
Sovjáková I.
Čermák J.
Zezulová Z.

Vzpomínáme
Loučíme se s jedním občanem, který v měsíci říjen – prosinec 2019 odešel z našich řad.

Stravování pro místní občany - NOVINKY
Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf – Sedlešovice na svém 13. zasedání schválilo dalšího dodavatele k zajištění stravování
(U360/2019-Z13). Od 01. 11. 2019 máte možnost využít nabídky stravování a rozvozu jídel:
1. Restaurace „Brendy la Moravia“, Evropská 46/13, Oblekovice
www.brandylamoravia.cz tel.: 731 947 445, brandylamoravia@seznam.cz
Polévka + výběr ze tří jídel + čtvrté (speciální menu)		
cena včetně dopravy		
Jídlo č. 1			
85,- Kč
Jídlo č. 2			
85,- Kč
Jídlo č. 3			
85,- Kč
Čtvrté menu (např. kachní čtvrtka se zelím a knedlíkem, hovězí líčka…atd)		
99,- Kč
Pro seniory nad 70. let platí příspěvek od obce ve výši 40,- Kč, zbývající částku si hradí sám.
2. Změna ceny obědů Jídelna&lahůdky Bohdan Pospíšil (u Nádraží) Tel.: 727 920 707, info@jidelnaznojmo.cz
Dodavatel zvýšil cenu na 100,- Kč včetně dopravy.

Knihobudky…otevři, přečti, vyměň
Také milujete ten pocit, když vám mezi prsty šustí stránky knih a nemůžete se nabažit originální vůně nekonečných příběhů po
babičkách, rodičích či nových bestsellerů?
Asi nejsem jediná, kdo přečte knížku a v bezmála případech se k ní už nikdy nevrátí. Leží v domácí knihovně a čeká, zda si ji
jednou přečtou děti či vnukové. Byla krásná, měla příběh, ale co s ní. Knih už mám tolik, že je nemám kam dávat. Dětské knížky
nechám pro vnoučata? Chci si něco přečíst, ale nechce se mi do knihovny. Nová knížka, všichni asi víme, jakou finanční částku
musíme obětovat. Otázky, situace a řešení.
Jednoho krásného dne se u nás na obci zastavila místní občanka. Kromě jiného jsme si povídali o knihách a „ONA“ přišla
s nápadem „Knihobudek“ v obci.
Knihobudky jsou v podstatě veřejné bezplatné knihovny, kde si lidé mohou knihu půjčit, věnovat, vyměnit nebo si knihu vzít.
Mohou mít nekonečnou škálu podob ve formě telefonních, ptačích budek, skříněk, poliček i lednic.
Obec na podnět reagovala a na svém 13. zasedání Zastupitelů obce dne 16. října. 2019 schválila návrh umístit v obci Nový
Šaldorf – Sedlešovice prozatím tři „Knihobudky“. Měly by být umístěny v kryté autobusové zastávce v Sedlešovicích
u parčíku, na fasádě Obecního úřadu a pravděpodobně ve venkovním prostoru objektu Mateřské školy v Novém Šaldorfu. Tady jsme přihlédli k větší možnosti výměny dětských knížek. Knihobudky plánujeme realizovat v průběhu roku 2020.
V případě, že by se stal projekt „Knihobudek“ v obci oblíbeným, využitelným a žádaným budeme do budoucna uvažovat
o rozšíření kapacity na dalších místech v obci.
K návrhu a výrobě „Knihobudek“ jsme oslovili vedení Středního odborného učiliště a střední odborné školy Přímětická ze Znojma a jejich žáky oboru Truhlář. Věříme, že v rámci jejich praktické výuky ukážou svoji nápaditost a dovednost. V případě, že by
škola neprojevila zájem, na výrobě se budou podílet šikovné ruce našich zaměstnanců. Knihobudky budou hrazeny z obecního
rozpočtu.
Petra Řepková /redaktor/
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Poskytnuté dotace v roce 2019
1. Územní plán Nový Šaldorf – Sedlešovice
Jihomoravským krajem nám byla poskytnuta dotace na zpracování nového územního plánu obce, kterou jsme vyčerpali ve
výši 27.500,- Kč a dále nám byla poskytnuta na tuto akci další dotace Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky ve výši
200.000,- Kč
2. Účelová neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019
– druhá fáze ve výši 10.800,- Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelsví Hasičského záchranného sboru České republiky (dále
jen „MV-GŘ HZS ČR“) vydalo pod č.j. MV-152230-3/PO-IZS-2019 ze dne 06.11.2019 „Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace obcím prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje“.
3. Dotace z programu 11529 – Zelená úsporám-budovy veřejného sektoru na celkovou rekonstrukci (300108 rekonstrukce
nevyužitého objektu, č.p. 108 v obci Nový Šaldorf ) nám byla poskytnuta finanční podpora Ministerstvem životního prostředí
Praha ve výši 3.400.848,- Kč
Děkujeme všem za poskytnutou finanční podporu.

Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf – Sedlešovice na svém 14. zasedání v roce 2019 vydalo následující vyhlášky:
1. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
4. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5. Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách obce www.saldorf-sedlesovice.cz
Od ledna 2020 bude mít obec Nový Šaldorf - Sedlešovice nový vzhled webových stránek, které jsou zpracovány dle
Zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací č. 99/2019 Sb.

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.

