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Vážení spoluobčané,
příchod léta, sluníčko, zasloužená dovolená a konečně tak dlouho očekávaný ústup koronavirové pandemie a zmírňování
vládních nařízení nás pomalu vrací do běžného života. Vím, že uplynulé období bylo pro mnohé z nás velice složité, ale
věřím a jsem o tom hluboce přesvědčen, že už bude lépe a že si všichni znovu začneme užívat života naplno a ve zdraví.
I přes těžké období, které bylo plné omezení, se život na obci nezastavil. Na rok 2021 jsme nachystali mnoho investičních
akcí. Ta největší a finančně nejnáročnější je výstavba úseku veřejného osvětlení na okraji obce Nový Šaldorf směrem k letišti a též úsek veřejného osvětlení v celém areálu Modrých sklepů.
Z mnoha dalších bych chtěl zmínit například:
• zahájení projektové přípravy na dobudování komunikace v areálu Modrých sklepů (pravá strana)
• projekt parkoviště v areálu výstavby rodinných domů nad Atlantou
• odsouhlasily se přípravné práce na realizaci hřiště pro cyklisty (pumptrack) na pozemku cvičiště
		 pro psy nad Třemi jasany
• dokončuje se nový pasport komunikací, do kterého se zapracovávají schválené názvy ulic. Tento pasport bude
		 sloužit jako podklad k výběrovému řízení k vlastní realizaci dopravního značení.
• je schválena náhradní výsadba dvanácti kusů líp za pokácené lípy u Modrého sálu v hodnotě 100 tisíc Kč a úprava
zeleného pásu u Modrého sálu v hodnotě 30 tisíc Kč. Dalších 100 kusů ovocných stromů by obec měla obdržet od
		 Povodí Moravy za tři stromy, které by měly být pokáceny v rámci rekonstrukce Louckého splavu. Z těchto ovocných
stromů bude vytvořena alej na stezce směrem na Konice.
• k zásadním investicím došlo i do závlahového systému. Byla provedena rekonstrukce hlavní trafostanice, pořízeno
		 jedno nové čerpadlo a provedeny opravy elektromotorů.
Do obce se nám pomalu vrací i kulturní život. Proběhla povedená oslava Dětského dne, chystáme program na Letní slavnosti, připravuje se Svatováclavské posvícení. Věřím, že vše už nadále bude probíhat bez problémů a že se všech těchto
kulturních akcí rádi a v hojném počtu zúčastníte.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem klidné, slunné léto, plné zážitků, pohody, zaslouženého odpočinku a pozitivního
přístupu k životu. Nechť jsme hlavně všichni zdraví, šťastní, obklopeni rodinou a přáteli.
Dalibor Dočekal /starosta obce/

Tak jsme se všichni konečně dočkali a kdo jiný by měl být
prvním „PoCovidovým adeptem“ na zábavu? Samozřejmě
„DĚTI“.  
Krásné sluníčkové nedělní odpoledne, překvapivá účast
dětí i rodičů, Fešák Píno a Fofrmen s „Velkou nanukovou
show“, zábava, tanec, dobrá nálada, občerstvení, dárky.
To vše šestého června odpoledne v areálu před Modrým
sálem v Novém Šaldorfu.
Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Nový Šaldorf – Sedlešovice uspořádala, věřím, že skvělou párty   a oslavu „DNE DĚTÍ“. Interaktivní hudebně-zábavná show patřila v první řadě dětem.
Pánové Fešák Píno a Fofrmen během hodinové show
odměnili dárečky všechny malé účastníky. Mysleli ve svém
programu ale i na rodiče a neváhali je zapojit do soutěže.
Legraci, zábavu a konečně společenskou akci si užili i přihlížející. Sbor dobrovolných hasičů připravil posezení
a  „okénkové občerstvení“ . Děkujeme.
Obec přichystala pro děti na konec celé akce věcné dárky
a nanukové překvapení.  Děkujeme firmě Igra Model s.r.o.,
Znojmo za modely autíček, které byly dětem rozdány.
Z mého pohledu nás tato „PRVNÍ“ akce po dlouhé době
minimálně nabila pozitivem a věřím, že byla skvělým
startem do dalších zítřků. 					
                    
               Petra Řepková /redaktor/
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Vzpomínám na dobu, kdy ještě žila má prababička. Ať už pes, fenka či kočka patřili snad do každého obydlí vesnice. Hráli jsme si ve stodolách, u vody a na polích
a vždy se objevil „nějakej Puňta“, který se k nám přidal. V jiném případě si jen
dotyčné zvířátko vyšlo na pravidelnou obchůzku obce (vesnice). Všichni věděli, že
tamten či onen pes je sousedovic „Fandy“ a pokud dotyčné zvířátko nikdo neznal,
nikdo nic vlastně neřešil.
Postupem času se pejskové staly domácími mazlíčky, gaučáky, pomocníky,
ochranáři. Někteří mají skvělou výchovu, jiní jsou bezprostřední a někteří jsou
hračkou. Psí rasa má obrovskou zvláštnost. Jakmile jí dáte lásku, důstojnost, pokoru, výcvik a pevnou ruku, dokáže být skvělým parťákem s respektem k okolí. Věříte
mu, věří on Vám a pak dokáže být přátelský i k okolí. Samozřejmě vždy to bude pes
obranář.
Dostáváme se k tématu, které je v poslední době hodně aktuální. Úřad a zaměstnanci často čelí telefonátům a oznámením ohledně toulajících se psů či koček. Pokud
obecní zaměstnanci mohou zvíře identifikovat, nebo jej znají, snaží se o pružné
navrácení zvířete zpět majiteli. Bohužel ve většině případů není majitel známý či
dohledatelný, popřípadě chybí povinný identifikační čip. Dochází i k případům, že
pes byl nalezen na okraji katastrálního území Nový Šaldorf – Sedlešovice a Znojmem (pejsek může být Znojmák, tudíž není v naší moci řešit situaci). Minimálně
ideálním řešením je srolovaný kontakt v patroně na obojku, podkožní čip, obecní
známka (získáte při platbě poplatku za psa).
Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice je samostatná obec. Nejsme obec
s rozšířenou působností a nemáme místní policii. Není tedy ani v naší
kompetenci volat Městkou policii Znojmo k odchytu nalezeného psa
v katastru obce Nový Šaldorf – Sedlešovice.
Téma odchytu psů se projednalo na 26. zasedání Zastupitelstva obce
Nový Šaldorf – Sedlešovice po předchozí pracovní schůzce se zástupci
města Znojma, Městské zelně Znojmo, která má pod správou Městský
útulek Znojmo – Načeratice. Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice podala
žádost ke schválení Radě Města Znojma o zajištění umisťování nalezených
a odchycených psů do útulku na základě usnesení (U791/2021-Z29). Zastupitelé zároveň schválili pořízení přívěsného vozíku na přepravu psů do
výše 50 000,00 Kč včetně DPH ( U707/2020-Z26), který zakoupila v lednu
2021 od firmy Tanatech s.r.o., Velké Meziříčí v hodnotě 46 282,50 Kč. Jedná se o přívěs Tomplan DOG pro 2 psy. Následně obec pořídila kotec pro
psy  o rozměru 3x2 m ve výši 9 000,00 Kč, který je umístěn v obecních
prostorách vodárny v Sedlešovicích u splavu.
Jak se zachovat při nálezu psa (kočky, zvířete) na území obce Nový Šaldorf - Sedlešovice
1. Pokud to bude možné, vyčkejte na místě alespoň 20 minut. Je možné, že pejsek běžel jen známou trasu napřed
a pániček se vzápětí objeví.
2. Zvažte, zda je odchycení psa nutné a pro Vás bezpečné. Vystresovaný pes Vás může pokousat a uteče.
3. Pokud se Vám pes jeví přátelsky, zkuste jej přemlouvat tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho na jídlo nebo
vlastního psa. Zkontrolujte, zda má pes obojek, známku popřípadě na obojku může být uvedeno jméno
či telefonní kontakt (někdy bývá ve spodní části obojku).
4. Jestliže bydlíte poblíž a nemáte u sebe telefon a pes je ochotný s Vámi jít, zkuste ho vzít domů. Je na Vás,
zda se o dotyčného můžete v krátké době, než se najde páníček, postarat.
5. Pes má známku, patronu či telefonní číslo na obojku a máte u sebe telefon? V tomto případě je lepší jednat
na místě nálezu pro případ, že majitel svého mazlíčka hledá.
6. Kontaktujte obecní úřad. Pouze starosta (v případě nebezpečí Policie ČR) má ze zákona pravomoc tyto případy řešit.
Pokud můžete, pomůžete také obci.
7. Zavolejte na OÚ Nový Šaldorf – Sedlešovice tel.: 515 227 910, nebo tel.: 724 185 212 (starosta obce). Jestliže se Vám
podařilo toulavé zvíře chytit, pověřený pracovník jej od Vás převezme. V případě, že se Vám pejska nepodařilo chytit,
i tak volejte na výše uvedená telefonní čísla, řekněte, kde se nacházíte. Pracovník/ci přijedou a zajistí odchyt zvířete.
8. Jedná-li se o jiné jakkoli nebezpečné či neznámé zvíře, volejte ihned linku 112. Tam vyhodnotí situaci
a pošlou k Vám danou jednotku.
Děkujeme za respekt a pomoc.
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Nyní bych ráda připomněla „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007“ a zároveň „Vyhlášku č. 3/2011“, kterou se
mění původní obecně závazná vyhláška a stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Tyto vyhlášky najdete na webových stránkách obce
https://www.saldorf-sedlesovice.cz/
Cituji: „Čl 4 obecně závazná vyhláška č. 3/2011
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory, jejichž vyznačení přikládáme níže.
a) Katastrální území Nový Šaldorf – polní cesta od garáží podél řeky Dyje p. č. 94
b) Katastrální území Sedlešovice
- Místní komunikace od skleníků v Sedlešovicích podél řeky Dyje p.č. 362/1
				 - Polní cesta nad Sedlešovicemi k novému Šaldorfu p.č. 660
- Místní komunikace na Kraví horu podél garáží p.č. 360/1
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým
		 dohledem a přímým vlivem chovatele.
Petra Řepková /redaktor/

Sport, zábava, hra, zdravý životní styl, stále populárnější cyklistická disciplína. Na uměle vytvořeném okruhu s řadou
terénních vln a zatáček se nešlape a rychlost se zvyšuje pomocí tzv. pumpování těla nahoru a dolů.
S podnětem k realizaci víceúčelového sportoviště – pumptracku, oslovil starostu obce a následně na 31. zasedání osobně,
také zastupitele obce Nový Šaldorf –Sedlešovice, místní občan pan Zbyněk Mikulka.

„ Počet dětí, včetně mládeže v naší obci k dnešnímu dni činní 421 (údaj OÚ). Určitě je potřeba zamyslet se, jak bychom
jako obec mohli přispět k aktivnímu trávení volného času dětí, teenagerů i dospěláků. V dnešní době asi většina populace
preferuje cyklistiku, projížďky, výlety. Ovšem děti nejsou vždy v souznění svých rodičů podnikat několikakilometrové výlety po okolí. Taková jízda na uzavřené dráze, kde je možné zdokonalovat techniku, pilovat již získané dovednosti, případně
poměřovat své výkony s kamarády, je každopádně záživnější. A právě k těmto účelům slouží uměle vytvořený zvlněný
okruh PUMPTRAC. Ten lze postavit buď hliněný s nezpevněným povrchem, nebo betonový či s asfaltovým povrchem,
kdy se maximálně prodlouží doba využívání na celý rok, tedy i v zimních měsících. Z poznatků a zkušeností z obdobných
projektů (např. Jemnice, či blízké Mašovice) lze jednoduše poznat oblíbenost tohoto ježdění cílové skupiny dětí a mladistvých, protože se celodenně na pumptracku někdo nachází. A nejsou to jednotlivci, ale desítky dětí společně. Využití tohoto
sportoviště je několikanásobně více navštěvované než například venkovní posilovací stroje či dětská hřiště, která již v obci
máme. Předpokládám, že s dotazem na děti všeobecně, pumptrack ano či ne, kladných odpovědí, mladých nejen bikerů,
bude většina. Celý projekt není nikterak těžké zrealizovat. Na prvotní architektonickou studii, následný projekt i realizaci
lze oslovit specializovanou firmu, která má mnoho zkušeností se stavbou obdobných projektů. Jednou z nich je například
Jičínská firma Dirty-parks. Na jejich webových stránkách lze shlédnout již uskutečněné projekty (Dirty-parks.cz). Tato firma
postavila dráhu i v nedalekých Mašovicích. Na zastupitelstvu obce potom je vytipovat vhodný pozemek ke stavbě, získat
dostatek finančních prostředků, zajistit stavební povolení. Primárně je pumptrack určen pro jízdu MTB, BMX kol. S asfaltovým povrchem se potom rozšiřuje jeho využití i na koloběžky, odrážedla, in-line brusle či skateboardy.“
Přínos pro obec:
- Podpora sportovních vyžití mládeže
- Zábava, která odtrhne děti z on-line světa
- Propagace zdravého životního stylu
- Rozumné náklady na realizaci
- Minimální náklady na údržbu
Zbyněk Mikulka /občan obce Nový Šaldorf – Sedlešovice/
Jeho skvěle připravená studie, obhajoba, možnost realizace včetně dodavatelské firmy a fotodokumentace dostala zelenou schválením prvotního zadání architektonické studie na zpracování návrhu pumptrackového hřiště v obci Nový Šaldorf – Sedlešovice U831/2021-Z31. Prostor, který by mohl být vyčleněn pro Pumptrack  je areál pronajatého obecního
pozemku kynologickému klubu, který k 31. 12. 2021 bude ukončen U720/2020-Z26.
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Cituji: „Pumptrack je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, který lze projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený
vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip jízdy na pumptracku spočívá v tom,
že kolo je poháněno tzv. pumpováním, tj. setrvačností, kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb kola pohybem svého těla
(střídavým tlakem na přední a zadní kolo). Pumptracky jsou poměrně bezpečná a zábavná cyklistická sportoviště pro děti
i dospělé. Pumptracková jízda vhodným způsobem rozšiřuje cyklistické dovednosti.“ Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Pumptrack
                 Petra Řepková /redaktor/

zdroj: Facebook Obec Mašovice, google.cz/obrazky)

Se stále přibývajícím množstvím dokumentů, které musí být povinně zveřejňovány na úřední desce, jsme postupně začali
řešit kapacitu stávající skříňové úřední desky pořízením „Dotykové elektronické úřední desky.“
Úřední deska, cituji: „Je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň,
fyzické i elektronické, nebo také jejich kombinací a to, že deska bude sloužit ve veřejném prostoru jako dotyková obrazovka. /zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_deska/
Každodenní praxe papírové války nás „administrátorů a úředníků“ byla zásadním podnětem návrhu k pořízení dotykové
elektronické úřední desky. Rozhodnutí starosty obce a zastupitelů proběhlo na 26. zasedání zastupitelstva obce dne
16. 12. 2020. Pod usnesením U709/2020-Z26 bylo odsouhlaseno vypsání
výběrového řízení na pořízení dotykové elektronické úřední desky pro Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice dle kategorie č. II veřejných zakázek malého rozsahu.
Na 28. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 02. 2021 proběhlo vyhodnocení
výběrového řízení pod usnesením U769/2021-Z28 a vítězem se stala nabídka firmy
Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov v celkové pořizovací ceně
278 300,00 Kč s DPH. Zároveň byl starosta pověřen k podpisu smlouvy.
Od 22. dubna 2021 je před Obecním úřadem v Novém Šaldorfu vedle původní skříňové
úřední desky nainstalována „Dotyková elektronická úřední deska“, ta ji plně nahrazuje.
Veřejnosti zajišťuje otevřený přístup k informacím nepřetržitě, čtyřiadvacet hodin denně. Funguje v podstatě stejně jako internet Obce Nový Šaldorf – Sedlešovice a nabízí
uspořádaný a přehledný sumář jednotlivých odkazů.
Titulní stránka slouží jako rozcestník pro další odkazy z úřední desky obecního úřadu,
oznámení o zahájení řízení, veřejnoprávní smlouvy, návrhy opatření obecné povahy,
obecně závazné vyhlášky a nařízení, stavební záměry a písemnosti, jejichž zveřejnění
požaduje zákon.
Pod ikonou „Aktuality“ najdete vždy aktuální informace včetně odstávek, upozornění,
akcí. Odkaz Obec nabízí informace o obci, Obecní noviny, Povodňový plán obce, interaktivní mapu, Mateřská škola atd.
„Úřad obce“ nabízí Rozpočet, e-podatelnu, informace o úřadu atd.. Další odkaz míří
do zastupitelstva obce – rozpočty, usnesení, zápisy. V neposlední řadě je zde přístup
k fotogalerii, kronice obce a kontaktům Obecního úřadu.
Moderní interaktivní technologie, jako je elektronická úřední deska, zaručují nejvyšší
komfort a otevřený přístup k občanům. Zároveň umožní vykonávat plnohodnotnou
práci zaměstnanců úřadů a veřejných institucí.
Petra Řepková /redaktor/
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Aktuality a důležité informace z úřadu přímo do Vašeho mobilního telefonu.
Jak jistě víte, tuto aplikaci si občan může stáhnout do svého chytrého, mobilního telefonu zdarma. Přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní Vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích. V aplikaci si také lze prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Nemusíte se zde registrovat, neposkytujete žádná osobní
data a máte možnost sledovat i více obcí a měst.
Aplikaci si můžete stáhnout z Google Play nebo z App Store.
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.aplikacevobraze.cz.
Petra Řepková /redaktor/

V srpnu 2020 měly proběhnout „Letní slavnosti“, které se staly tradicí obce Nový Šaldorf – Sedlešovice. Hlavním scénářem
je předání si „Stárkovství“ mezi chasou na nastávající „Svatováclavské posvícení“ s doprovodným programem, hudbou,
tancem, dobrým vínem a jídlem. Covidová epidemie nám tuto akci ale nedovolila uspořádat.
Situace se změnila a my jsme v přípravách dalšího ročníku. Krom programu s chasou, hudbou a vším co k oslavám patří,
bude součástí slavností „Guláš fest“.  Soutěž až deseti týmů ve vaření libovolného druhu guláše. Družstva, která uvaří top
gulášek v kotlíku nad ohněm (zapůjčí Obecní úřad) budou soutěžit o první tři místa, ostatní soutěžící budou samozřejmě
také odměněni.   Degustovat jednotlivé vzorky gulášků a hodnotit je bude padesátičlenná porota složená z dobrovolníků zúčastněné veřejnosti. Vařit se začne v poledních hodinách a adrenalin, dobrou náladu a zábavu zajistí soutěžícím
moderátor akce. Od podvečerních hodin se můžete těšit na taneční zábavu se skupinou DUO DREAMS.
Vyzýváme Vás „VEŘEJNOSTI“. Máte svůj top recept na guláš, rádi soutěžíte a chcete zažít adrenalin? Vytvořte ze
své rodiny, přátel a kamarádů družstvo (v počtu max. 5 osob ) a přihlaste se nejpozději do 30. 07. 2021. K dispozici
jsou ještě kotlíky pro pět družstev.
Forma přihlášení a informace:
e-mail: podatelna@saldorf-sedlesovice.cz,   telefonicky: 515 22 79 10
osobně: Obecní úřad Nový Šaldorf – Sedlešovice, Nový Šaldorf č. p. 169                                                    Petra Řepková /redaktor/

Vážení občané, dovolte, abychom Vás oslovili s prosbou
o pomoc zachovat tradici Svatováclavského posvícení. Jak
jde čas, stálá chasa se postupně vdala, oženila, změnila svá
bydliště a vznikla velká díra mezi ročníky.
Hledáme proto nové posily do Šaldorfsko-Sedlešovické
chasy ve věku od patnácti let. Pokud se budete chtít zapojit
do této tradice, budeme velmi rádi. V případě zájmu nám
napište své jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefon na e-mail: podatelna@saldorf-sedlesovice.cz.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na
tel.: 515 227 910 nebo na výše uvedeném e-mailu.
Děkujeme a těšíme se na vás.
Petra Řepková /redaktor/
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Měsíc duben byl ve znamení distančního vzdělávání formou pestré nabídky činností na webových stránkách MŠ.
Od 12. dubna 2021 po dobu tří týdnů byla v mateřské škole umožněna přítomnost dětí plnících povinné předškolní
vzdělávání a dětí rodičů zaměstnaných v Integrovaném záchranném systému.
Všechny akce, kterých se s dětmi obvykle účastníme, byly uskutečněny v rámci mateřské školy:  Den Země spojený s enviromentální výchovou, Den bez aut, spojený s dopravní výchovou.
Po úspěšné Velikonoční stezce, kterou pro všechny děti a jejich rodiny připravil kolektiv Mateřské školy, byla uskutečněna
odpoledne před Filipojakubskou nocí, další naučná a zábavná stezka tentokrát Čarodějnická. Děti si tuto přibližně tříkilometrovou trasu mohly projít a společně s rodiči v kostýmech čarodějnic a čarodějů, plnit rozmanité i veselé úkoly.
Svátek maminek jsme oslavili pouze s dětmi. Vyrobili jsme pro maminky dárečky a přání.
Od 10. května 2021 jsme uvítali všechny děti v mateřské škole.
Dodatečně jsme se fotografovali pro maminky, oslavili jsme Den dětí na zahradě MŠ. Děti si vyzkoušely hbitost, rychlost,
odvahu. Odměnou jim bylo splnění všech úkolů a sladká odměna.
Nejvíce jsme se těšili na karneval, přivítali jsme Honzu Krejčíka, který nám předem poslal novou písníčku „ Ruka ruku myje“,
moc se nám líbila. Byl velice mile překvapený, jak ji děti uměly.
Těšili jsme se a užili si výlety v nádherných slunečních dnech (Šatov, jízda vlakem i vláčkem, procházka kolem řeky). Ve
čtvrtek 17. června v odpoledních hodinách jsme se společně s rodiči na dvorečku Mateřské školy s pestrým, zábavným, ale
i dojemným programem, rozloučili s předškoláky, třída Soviček.
Ve středu 23. června si děti užily napětí, radost i zábavu se Záchranným sborem hasičů ze Znojma, kteří dětem předvedli
hasičský zásah. Děti si také mohly vyzkoušet hasičskou funkci.  Na samý závěr školního roku přišlo překvapení od rodičů
(melouny, zmrzliny). Moc děkujeme za spolupráci, dary a vstřícnost.
Krásné léto všem.
     Andrea Šrůtková /ředitelka MŠ/
			

www.saldorf-sedlesovice.cz
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34. zasedání
35. zasedání
36. zasedání
37. zasedání
38. zasedání

srpen
září
říjen		
listopad
prosinec

25. 08. 2021
22. 09. 2021
20. 10. 2021
24. 11. 2021
15. 12. 2021
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V témž roce byla Mateřská škola vyloupena. Celková škoda byla vyčíslena na 3 484,50 Kč. V jarních měsících roku 1996 byly
ošetřeny stromy na zahradě, zabudován domeček a tělovýchovné nářadí firmou Nábytek - Special z Rouchovan.
V roce 1998 byla škola napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. Byla provedena oprava skleněného přístřešku podél
budovy v zahradní části. Již třetím rokem marně usiluje paní ředitelka o oplocení pozemku za budovou školy. Agrodružstvo v Novém Šaldorfu věnovalo finanční částku 5 000,00 Kč na nákup hraček pro děti.
V roce 1999 byla opravena střecha a s ní instalován bleskosvod, na čelní budově byla natřena fasáda. Agrodružstvo daruje částku 5 000,00 Kč. „Pivnice u Tondy“ – majitel Antonín Válek daroval radiomagnetofon plus CD přehrávač v hodnotě
3 790,00 Kč. Autoprodejna Libor Suchý věnovala do obou tříd nové koberce.
V roce 2000 dochází k oplocení pozemku za budovou školky. V roce 2001 byl za sponzorský dar od rodiny Bendovi zakoupen bazén, byl vyměněn písek v pískovišti a byly zabudovány nové lavičky. Agrodružstvo poskytlo Mateřské škole
finanční částku 3 000,00 Kč. Autoprodejna Libor Suchý zakoupila výtvarný materiál a pracovníci obecního úřadu vydláždili
plochu pod bazén.
V roce 2002 – 2003 byl ve spolupráci s obecním úřadem vypracován projekt na přestavbu školní kuchyně, byl zakoupen
nový počítač s tiskárnou a programovým vybavením pro potřeby MŠ.
V roce 2004 byla zahájena rekonstrukce kuchyně, a protože se práce značně prodloužily, byl zřízen provizorní provoz pro
děti v sále obecního úřadu. Obědy byly dováženy z MŠ ulice Dělnická ve Znojmě. Provoz kuchyně byl zahájen osmého
listopadu 2004.
V podzimních měsících roku 2008 byla vyměněna okna, v přední části budovy byla provedena montáž žaluzií, třídy byly
vymalovány. Na dvorku byla odstraněna padající zeď.
Od 15. prosince 2008 do sedmého ledna 2009 byla provedena rekonstrukce umývárny. Na dubnovém zasedání Zastupitelstva obce v roce 2009 se rozhodlo o realizaci přístavby nové třídy v mateřské škole a rekonstrukci stávajících prostor.
První etapa – léto 2020 – přístavba nové třídy budovy
Druhá etapa – v roce následujícím rekonstrukce stávajících prostor.
Stavba budovy byla zahájena v areálu školy prvního července 2010 a 31. srpna 2010 byla ukončena. MŠ byla rozšířena
o novou velkou světlou třídu pro 28 dětí, nové sociální zařízení, zázemí pro školní jídelnu, šatnu, sprcha, WC, spojovací
chodbu a prostornou halu. Hodnota přístavby činila 4 200 000,00 Kč.
V rámci přístavby byly vyklizeny obě půdy a sklad MŠ, bylo vyvezeno šest aut poškozených, zastaralých a nepotřebných
věcí.
V prosinci 2009 a v měsících leden až srpen 2010 byla škola vybavena novým zařízením, koberci, hrací kouty – pokojíčky,
plazmová televize aj.
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Díky pomoci pracovníků obecního úřadu, díky vysokému nasazení provozních pracovnic školy, rychlému tempu zaměstnanců stavební firmy Atlanta a díky organizačnímu důvtipu ředitelky Lenky Vondráčkové ve velmi dobré spolupráci se zřizovatelem – tj. obecního úřadu pod vedením starosty pana Jaroslava Sedláka byla mateřská škola poslední den prázdnin
připravena na zahájení dalšího školního roku.
V pátek prvního července 2011 byl provoz MŠ přerušen a byla zahájena druhá etapa rekonstrukce staré části budovy.
Hlavním účelem rekonstrukce bylo zvětšení třídy vedoucí k silnici. Vchod do MŠ byl zazděn a vstupní chodba byla připojena k prostoru stávající třídy. Prostor jídelny byl zmenšen, z části vybudovaná nová kancelář a z části nová vstupní chodba,
byly pořízeny nové vchodové dveře s elektronickým otevíráním. Prostor před vchodem byl zvětšen a vydlážděn, celá budova byla zateplena, udělaná nová žlutá fasáda.
V šatně byly stávající rozvody světel zasekány do zdi a celá podlaha se zvedla o 20 cm. Byla na nich položena nová dlažba,
výškové rozdíly srovnány, vznikla bezbariérová budova (s vyjímkou dvou schodů do lehárny).
V rozšířené třídě byla položena nová kvalitní podlahová krytina a děti dostaly dar od pana Boudného zdarma pianino.
V zadní staré části budovy, v lehárně, byly vyměněny podlahové krytiny, stará okna se vyměnila za nová se žaluziemi.
Bylo vymalováno a natřená vnější fasáda.  Na dvorku otevřený prostor za lehárnou byl zazděn, vylíčen a vznikla prostorná
hračkárna. Do těchto oprav zřizovatel tj. obecní úřad, investoval přibližně dva miliony korun.

Třída Hvězdiček

Třída Sluníček r. 2015

V roce 2011 – 2012 bylo vybudováno nové pískoviště a původní velké uprostřed dvorku bylo zrušeno, bylo přestěhováno
na zadní, novou zahradu.
V listopadu 2011 byly obě zahrady ve spolupráci s místním zastupitelem a zahradním architektem panem Weisem osázeny stromy a keři. Z prostředků Sdružení rodičů bylo pořízeno nové zakryté a současně i zastíněné pískoviště v hodnotě
30 000,00 Kč, posuvná a sklápěcí speciální plachta s UV filtrem.
Školní kuchyně byla vybavena novým sporákem v hodnotě 68 000,00 Kč. V únoru 2013 byl zaslán zřizovatelem projekt
s žádostí v 470 000,00 Kč na vybavení zadní zahrady. Projekt nebyl vybrán a peníze nebyly přiděleny.
Ředitelka Lenka Vondráčková požádala hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a ten přeposlal finanční dar
50 000,00 Kč, za které byla zakoupena šplhací věž a pružinová houpačka.
Na jaře roku 2017 proběhla rekonstrukce střechy nad přední částí budovy. Nad pískovištěm byla přistavena pergola, což
umožňuje pobyt venku i za deštivého počasí.
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V roce 2013 paní ředitelka Lenka Vondráčková musela ze zdravotních důvodů ukončit svoji funkci ředitelky.
S tímto vědomím zajistila prázdninový provoz, potřebné opravy a údržbu budov, školu k předání a k zahájení dalšího
školního roku.
Zřizovatel školy – obecní úřad poslední týden v srpnu realizoval konkurzní řízení na místo ředitelky. Ředitelkou byla jmenována ze čtyřech přihlášených uchazeček Mgr. Andrea Šrůtková.
Prvního června 2020 se začala budovat třetí třída v mateřské škole – v prostorách bývalé lehárny (stavba umývárny, výměna
světel, výměna světel, výměna plynového kotle a úpravu nové třídy pro dalších 16 dětí. Všechny tyto práce probíhají za provozu. A prvního září 2020 se otevřela mateřská škola se třemi třídami a 65 dětmi. Celková rekonstrukce činila 941 061, 50 Kč.
Nákup materiálu do nové třídy Soviček 66 306,39 Kč a vybavení 230 127,76 Kč.

Poprvé v historii chodu v Mateřské škole pracují učitelky ve třídách s dětmi, které rozdělily dle věku. Ve třídě „Hvězdiček“
děti 2,5 – 4 roky (počet dětí 18). Třída „Sluníček – děti 3,5 – 5 let (počet dětí 23). V nové třídě „Sovičky“ jsou děti nejstarší
děti předškolního věku v počtu 24 dětí.
Uplynulo 75 let budování a zvelebování mateřské školy v Novém Šaldorfu. O tom, jak se rozvíjela pedagogická činnost –
výchovně vzdělávací práce učitelek u dětí, jejich spolupráce s rodinou ale také veřejností v obci se pokusím pokračovat
v dalším vydání „Šaldorfsko – Sedlešovickém hlasu“
/Marta Stehlíková, kronikářka obce/
(Čerpala jsem z pramenů: Obecní kronika Nový Šaldorf – Sedlešovice, Školní kronika Bohumilice, Školní kronika Sedlešovice, Školní kronika Nový Šaldorf )

Letní slavnosti				
Místo konání: 				

21. 08. 2021
u splavu v Sedlešovicích

Svatováclavské posvícení		
Místo konání:				
				

25. 09. 2021 a 26. 09. 2021
Obecní sál Modrých sklepů
areál u lisu, Nový Šaldorf

Svatý Martin				
Místo konání:				

13. 11. 2021
areál u lisu, Nový Šaldorf

Zahájení adventu v Sedlešovicích
Místo konání:				

28. 11. 2021
park v Sedlešovicích

Mikulášská besídka			
Místo konání:				

04. 12. 2021
Sál Modrých sklepů, vinárna

Setkání u vánočního stromu		
Místo konání:				

19. 12. 2021
areál u lisu, Nový Šaldorf
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Všem jubilantům gratulujeme
a přejeme zejména pevné zdraví
a mnoho životního elánu.

Kdo si počká, ten se dočká. Otevři, přečti, vyměň aneb slíbená knihobudka je umístěna
v autobusové zastávce v Novém Šaldorfu (bytovky). Její design bude ještě vyšperkován, ale
ji nyní je možnost ji využít. V případě, že by se její funkčnost osvědčila a stala se žádanou,
rozhodlo by zastupitelstvo obce o pořízení dalších (původně plánovány tří kusů), které by
byly umístěny v autobusové zastávce v Sedlešovících, popřípadě také v objektu Mateřské
školy.
Knihobudka je veřejná bezplatná knihovna, kde si mohou lidé knihu půjčit, věnovat, vyměnit
nebo si knihu vzít. Věříme, že bude pro naši obec a Vás občany pozitivním přínosem a prosíme
Vás, aby se nestala obětí úklidu domácích knihoven.
Děkujeme
              Petra Řepková /redaktor/
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Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice
Tel. číslo: 515 227 910, E-mail: podatelna@saldorf-sedlesovice.cz, www.saldorf-sedlesovice.cz
Datová schránka: w8bbugq, IČO: 440 269 27, Bankovní spojení:  ČSOB Znojmo 288815777/0300

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

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

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

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

