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Krátkéšéfredaktora
zprávy z radnice Krátké zprávy z radnice
Slovo
• Na členství v OZ rezignovala paní
Milí čtenáři,
Hana Krejčová a následně nepřijala post
podle kalendáře již před několika dny
v zastupitelstvu obce ani paní Nela Chmepřišlo jaro, ale teploty se stále drží pod
líková.Uvolněné místo v zastupitelstvu tak
bodem mrazu a občasné sněhové přeháňky
přijal pan Lubomír Janata,který složil slib
také nejsou výjimkou. Vlaštovky již přiletěly,
zastupitele 22.6.2015
vrbové proutí vyrostlo, jaro tedy musí být
• Obec ve spolupráci se s.r.o.Vinofol a
již za dveřmi. Snad přijde co nejdříve, aby
paní Vlastou Braunovou organizuje provedekoledníci v pondělí při velikonočním
ní změny č.1 ÚPD obce.Předmětná změna se
koledování příliš nemrzli. Meteorolové již
týká podnikatelských záměrů jmenovaných.
zrušili dlouhodobé předpovědi, protože
• Kr.Ú Brno provedl v naší obci kontposlední dobou byly velmi nepřesné.
rolu hospodaření obce v r.2014.Kontrolou
Pamětníci také svorně tvrdí, že takovéto
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,stejně
počasí koncem března nepamatují.
jako nebyla zjištěna žádná závažná rizika
Do letošního prvního čísla již
pro hospodaření obce v budoucnosti.
patnáctého ročníku zpravodaje jsme
• K 31.3.2015 ukončily svou činnost
připravili opět koktejl nejrůznějších zpráv
členky sociální komise.V současnosti je
z dění v celé obci. Protože se blíží
z důvodů zdravotních přerušena též činnost
Velikonoce, tak je několik stran věnováno
sociální poradny,kterou zajišťovala paní Jimístní farnosti, najdete tak nejen přehled
tka Vonášková. V případě potřeby se občané
bohoslužeb. Na dalších stranách jsou
mohou obrátit na Odbor soc.věcí MěÚ Mizprávy z radnice a rozpočet na letošní rok.
kulov č.t.519444573, když je zde možnost
Své příspěvky dodali místní hasiči i
domluvit též bezplatnou spolupráci v oblasti
fotbalisté. Jako pravidelně si můžete přečíst
sociálního práva.
vyprávění z obecní kroniky nebo zprávy z
• Obec realizovala resp. připravuje řadu
místní školky.
investičních akcí:
Kromě pročítání Novosedelských listů
Ukončena byla stavba nové autobusové
můžete také zabrouzdat na obecní
zastávky směr Drnholec v hodnotě 480
internetové stránky, které prošly
000,-Kč,stavba nové stavítkové šachty před
modernizací a jsou hezčí a přehlednější.
vyústěním kanalizace do polního potoku
Nově můžete také zadat novou adresy
v hodnotě 403 000,-Kč,realizováno je nové
www.novosedly.eu, která je kratší a lépe
oplocení dětského hřiště jehož cena je 127
zapamatovatelná než adresa původní, která
000,-Kč,úprava komunikací kolem vinných
je ovšem funkční také.
sklepů stála obec 219 000,-Kč a rekonZávěrem přeji všem čtenářům hezké
strukce chodníků u hřbitova a v N.ulici si
prožití jarních měsíců nejlépe bez sněhových
vyžádala 915 000,-Kč.
přeháněk
a mrazů.je výstavba II.etapy inPřipravována

ženýrských sítí v lokalitě Mikulovská pro
PETR
LUKEŠ,
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Pár vět o...

Dětské hřiště

Vážení spoluobčané,
dovolte mi napsat pár vět o slovíčku, které tak trochu souvisí se
současnou situací a náladou v obci – o závisti.
Nejprve mi dovolte použít citaci z Wikipedie: „Závist (lat. invidia) je jedna z lidských emocí, spočívající v touze po něčem, co
má někdo jiný, a snaze získat předmět této touhy, či druhého o to
připravit, někdy i za cenu zavrženíhodných činů“.
Sama jsem byla překvapena, co vše závist dokáže. Lidé, kteří
trpí touto (n)emocí, jsou schopni všeho. Převracejí vámi vyřčená
slova, vytrhávají z kontextu ve snaze vás zesměšnit nebo ponížit,
jen proto, že jste dokázali něco, co oni ne.
A jakou mají radost, když na vás něco najdou! Úplně se tetelí
blahem, když konečně objeví vašeho kostlivce ve skříni, vytáhnou
ho pěkně na světlo a teď vás mají. Jsem ráda, že jsem tolika lidem
tu radost udělala. A také jim děkuji, protože to oni jsou mým hnacím
motorem, to oni jsou důvodem, proč jít dál a nezbláznit se z toho.
Úžasné však je, že existují inteligentní lidi, kterými jsem obklopena, a kterým jsem vděčná za podporu a důvěru. A kvůli kterým
stojí za to vydržet!
S přáním klidných letních dnů
ZDENKA KOLLMANNOVÁ

Milí spoluobčané, ráda bych se pozastavila a vyjádřila
k našemu dětskému hřišti. Myslím si a určitě se nepletu,
když řeknu, jak nám dětské hřiště ulehčilo zábavu pro naše
ratolesti, že nemusíme přemýšlet kam s dětmi a co s nimi
stále dělat. Dětské hřiště je navštěvované a to je velmi dobře. Jen mě trochu mrzí , že málo kdo se otočí, když z hřiště
odchází. Já bydlím kousek od hřiště a už několikrát se stalo,
že když jsem se zašla podívat v podvečerní dobu na hřiště,
tak nejen že nebyly zavřené branky, ale ani pískoviště nebylo zakryto, to nechci ani mluvit o PET láhvích a papírech,
které se povalují po zemi, ačkoliv máme na hřišti odpadkové
koše. Ten nezájem a netečnost vede pouze k tomu, že naše
děti si nakonec nebudou moci hrát na pískovišti, protože
tam bude nakakáno od psů a koček a pokud si budeme chtít
sednout na lavičku, tak si ji budeme muset prvně očistit a
dávat si pozor na to, co naše dítě vezme do ruky, protože
na zemi toho leží hodně.
Je hezké, že ukazujeme na nedostatky, které v naší
obci jsou. Ale zkusme všichni sami u sebe a pojďme se
společně o společné věci starat. Vždyť to děláme pro sebe
a pro naše děti. Dětské hříště nestálo málo, i když z větší
části bylo hrazeno s dotace. Zastupitelé nám vyšli vstříc i
s oplocením dětského hřiště. Pojďme ukázat, že nám hřiště
bude sloužit dlouhou dobu, protože se budeme zajímat a
starat, o to, jak to tam vypadá. Nebo snad chceme, aby za
pár let z dětského hřiště zbyla jen vzpomínka na to, jak to
tam kdysi vypadlo??? Vždyť ty naše děti, budou mít taky
jednou děti.
SKUHRAVÁ ALEXANDRA
spoluobčanka

Koupím rodinný domek se zahradou v Novosedlech
tel. 724 591 943
úhradu provedu převodem na účet

Fitness prvky
Po vybudování dětského hřiště v naší obci je v plánu
umístění fitness prvků pro starší děti a dospělé. Nyní se
jedná o jejich umístění. Jednou z možností je rozmístit jednotlivé prvky po obci (část na dětské hřiště, část k fotbalovému hřišti). Druhou variantou je umístit všechny prvky na
jedno místo (např. fotbalové hřiště nebo plocha za základní
školou). Ráda bych vás touto cestou požádala o vaše další
návrhy, kam by se fitness prvky mohly umístit. Své návrhy
můžete předložit v písemné či ústní podobě zastupitelům
obce nebo můžete využít Diskusní fórum, které naleznete
na webových stránkách obce. Vašimi návrhy se budeme
zabývat na příštím zasedání zastupitelstva.
ZDENKA KOLLMANNOVÁ

Uzávěrka příštího vydání
Novosedelských listů je

4. září 2015.
Své příspěvky zasílejte na
listy@novosedlynamorave.cz

NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVENEC 2015

3

Parkování v Novosedlech

Knihovna informuje

...aneb minifejeton o parkování a pravdě v lehkém tónu. Pravda
je mrška. Vždy se skrývá kdesi uprostřed. Někteří spoluobčané
z ulic u zdravotního střediska a za hřbitovem postavili domy
s garážemi. Pravda. Nevyužívají je, parkují v úzké ulici či na
chodníku. Pravda. Obec zřídila v druhé lokalitě parkoviště.
Pravda. Užívá se minimálně. Pravda. Někteří spoluobčané
z hlavní ulice mají vjezdy na své pozemky, nefrekventovanou
ulici nebo garáže od hřiště. Pravda. Parkují však na ulici, na
travnatých pásech. Pravda. Obec má snahu řešit parkování
u bytovek na „Mikulovské“. Pravda. Někteří sobci z bytovek
záměr blokují. Pravda. Pravda je subjektivní kategorie. Pravda.
Kocourkov? Pravda!

Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům knihovny,že máme
od 15.června v knihovně nový počítač. O prázninách bude
knihovna otevřena jednou za čtrnáct dní v pondělí od 15 do
17 hodin.
BIBLIOEDUCA – program pro knihovníky
Další ze seminářů – Jak rozvíjet finanční gramotnost občanů
Nebylo to školení pro odborníky, ale jen informace pro nás
laiky, rada,kam se obrátit o pomoc.
Lidé by se měli zamyslet nad vlastním rozpočtem,poznat
nedůvěryhodné poskytovatele půjček.
V naší obci se věnovala této činnosti paní Hrůzová, která
zjistila a poradila sociálně slabším spoluobčanům nebo těm, kteří
se ocitli ve finanční tísni. Další kdo se této tématice věnoval
je paní Vonášková, která má úřední hodiny v klub seniorů na
zdravotním středisku.
HOFMANNOVÁ JIŘINA,
knihovnice

LADISLAV KRIVJANSKÝ
PLACENÁ INZERCE

Z důvodu stěhování hledám bydlení,
byt 2+1, 3+1,
v Novosedlech.
Nabídněte prosím
tel. 605 982 553

4

NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVENEC 2015

Otevřený dopis......., aneb, aby i ti co nechodí na jednání zastupitelstva věděli
Pane Františku Trefilíku, starosto obce Novosedly,
před volbami jsi usiloval o to, abych byla také na kandidátce
KDU-ČSL, kde jsi byl lídrem. Dnes mě to mrzí, že jsem se
nechala přemluvit. Už tehdy jsem ti řekla, že v zastupitelstvu
nechci být, protože bych pro tebe nemohla, po zkušenostech
z minulého volebního období, zvednout ruku. Tehdy ses mě
ptal, kde děláš chybu. Řekla jsem ti, že jsi starosta 24 hodin
denně a podle toho by ses měl chovat a připomněla jsem ti akci
s policií ČR a následné odebrání řidičského průkazu. Rychle sis
zvykl na to, že slovo starosta ti na úřadech, ale i ve společnosti
dělá dobrou službu, že ti ledacos projde. Velice brzy ti narostl
hřebínek, což pocítili mnozí občané. Nelze jen požívat výhod,
ale také nést zodpovědnost a reprezentovat.
Vadilo mi také to, že jsem na jednáních zastupitelstva necítila podporu pro moje návrhy a připomínky, ba naopak jsi je i ty
sám zlehčoval a až zesměšňoval. Vidím to jako dnes, jak byls na
sebe pyšný, když tě ještě mlčící většina podpořila. Na jednání
zastupitelstva vám nebylo milé, že mám tolik připomínek, že
zdržuji. Kdyby měl každý zastupitel jednu, nemusela bych
jich mít já 15. Občas to vypadalo jako bych byla z jiného světa
nebo zastupitelé nebyli ani občané Novosedel, když nevidí
co já. Nebo i vidí, ale nechtějí na sebe upozorňovat nebo, že
by se báli? Ale proto tam nebyli zvoleni. Připomínky nebyly
jen moje, ale i občanů, kterým jsi vzal i ty chuť na jednání
zastupitelstva chodit. Někdy jsem měla pocit, že si děláš při
mých připomínkách poznámky, že se něco bude dít, ale asi
jen to, žes pak z papíru udělal úhlednou kuličku a hodil ji do
koše. Jinak si nedovedu vysvětli třeba to, že ještě zastupitel
Krivjanský (než odstoupil) poukázal na betonovou patku, která
v zatáčce u silnice na Drnholec jakoby čekala, až se někdo do
ní trefí. A rok trvalo (připomínala jsem to na každém jednání),
než jsi ji nechal odstranit. Nebo případ, kdy jsem upozornila
na to, že na mostě přes potok (za Novou ulicí u žel. přejezdu)
chybí zábradlí. Řekl jsi mi, že není potřeba. Ovšem za nějaký
měsíc při revizi mostů v souvislosti se zemními pracemi za
potokem od fotbalového hřiště, byla už situace jiná. Dokonce
si zjistil, že má obec povinnost jednou za 3 nebo 5 let tuto
revizi opakovat.
Několikrát jsem navrhovala, aby se parkoviště u zdravotního
střediska upravilo. Navrhovala jsem parkoviště pro jízdní kola.
Mezi stávajícím parkovištěm a přístřeškem (hlavním vchodem)
a nejlépe ještě z jiné dlažby. Stojan, který tam je, nemá stabilní vhodné místo a kdo tudy jezdí s dětským kočárkem nebo
s invalidním vozíkem ví, jak různě zaparkovaná kola překáží.
A to nemluvím o nějakém akutním převozu pacienta. Dál jsem
u ZS navrhovala alespoň dvě místa pro auta ke vchodu na dětské odd. Dnes by to vyřešilo nově zbudované parkoviště, ale
to by tam nesměly stát kontejnery, o kterých se také na jednání
zastupitelstva diskutovalo, že jsou tam nevhodně a mohli by
být na parkovišti směrem k Lavrovičovému, ale opět není vůle.
Nestálo by to ani peníze, ani by nebyla potřeba těžká technika!
A tvůj argument, že by byli občané líní si ke kontejnerům zacházet není na místě. Ano, jedni by si museli zajít, ale jiní by to
měli zákonitě blíž, nehledě na to, že dnes už má většina občanů
popelnice na tento odpad doma a do kontejneru jezdí občas
s něčím větším nebo se sklem. S odpadem souvisí další nesplněná povinnost obce, a to umožnit občanům ukládání kovového

odpadu. Už od začátku letošního roku to mají obce za povinnost.
Byla určena i doba „hájení“ (asi do dubna), kdy obce nebudou
vystaveny postihu za neplnění. Dnes máme červen a u nás opět
chcípl pes. Už minimálně čtvrt roku zbytečně plníme popelnice
na komunální odpad plechovkami a zbytečně vystavuješ obec
možnému postihu. A nevymlouvej se na to, že STKO Mikulov
řeší personální problémy, jak se stalo na jednání zastupitelstva.
V nemocnici, když odvolají ředitele nebo náměstka taky nepřestanou léčit. Stačí se jen obrátit na příslušného pracovníka STKO.
Popelnice se taky nepřestaly vyvážet, jak si jeden občan myslel.
Díky školení o mobilitě jsem upozornila na to, že u hlavního
vchodu na zdravotní středisko chybí upozornění na výtah. (Pak
jsem byla asi svými vědomostmi tak otravná, že jsem na další
školení, viz níže nebyla vyslaná.) Ale zpět k výtahu. Dostala
jsem tedy za úkol spolu s p. Pecovou cedulky obstarat. Prošla
jsem si středisko, spočítala kolik a jakých cedulek je potřeba
a nechala objednat. Jaké bylo moje překvapení, když jsem
jednoho dne cedulky na budově ZS uviděla. Nikdo se mě ale
nenamáhal zeptat, jak jsem je chtěla umístit. Byla jsem na
infarkt.
Když jsem loni navrhla, nebo lépe řečeno připomněla,
doplnění rozpočtu o příspěvek na elektroinstalaci v kostele, žádost a peníze na to byly, ani v nejčernějším snu by
mě nenapadlo jaké za to dostanu od kázání, co všechno
si budu muset vyslechnout od některých zastupitelů. Od
vydírání až po církevní restituce. Příspěvek byl zamítnut,
málem že si zastupitelé neklepali na čelo s čím jsem to přišla.
A na příštím jednání zastupitelstva, světe div se, předseda
finančního výboru jako by nic přednesl výše poplivaný
příspěvek, který byl také schválen. Nestačila jsem se divit. Občas mám pocit, že předbíhám svými názory dobu,
v některých případech i o sto let a nebo, že můj návrh zavrhnete,
už jenom proto, že jsem s tím přišla já.
Co mně znechutilo taky práci bylo i to, když jsem si například v minulém volebním období připravila materiály a návrh
ke zrušení hracích automatů v obci, že většina zastupitelů vypadala, jakoby o této problematice slyšela poprvé a proč by ji
měli řešit. Dokonce mi radním za SNK bylo sděleno, že je to
podnikání jako každé jiné! O to větší bylo moje překvapení a
vytočení, když jsem si v posledním volebním programu SNK
přečetla, že chtějí potlačit hazard v naší obci. Na moji otázku,
kdy na tom začnou pracovat mi bylo sděleno, že by při zrušení
automatů peníze z hazardu chyběly v rozpočtu obce. Takže
jenom finta na voliče! (Připadám si už se vším všudy jako ve
vysoké politice.) Nejsme tak chudá obec, abychom si z neštěstí
druhých potřebovali vylepšovat rozpočet. Na argument, že by
gambleři chodili hrát do okolních vesnic musím dodat, že vím,
že se tak děje již nyní. A určitě o tom víš i ty.
Našlo by se několik způsobů, jak peníze najít. Například
lepším využíváním dotací, hospodárnějším nakládáním
s finančními prostředky. Mám teď na mysli studii na sportovní
halu (cca 45 tisíc). Původně to měla být studie na školní tělocvičnu, ale pak se z toho vyklubala taková obluda a ještě by
měla být na návsi!! I kdybychom na to jako obec dostali dotaci,
nikdo se asi nezamyslel nad tím, co by stál provoz a zda by byla
hala efektivně využita. Sportovci si mohou pronajmout halu
v Mikulově nebo v Drnholci. Další neuvážený výdaj byl podle
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mě projekt na další rekonstrukci sokolovny o níž se nedá říct
nic lepšího než že je zmršený. Protilehlé strany jedné místnosti
nemají například stejnou délku, vstup na bezbariérové WC je
přes pánské WC. Ke škodě je také zrušení vestibulu a vytvoření
úzké chodby. Zbudováním nového WC a skladu pro nářadí
fotbalistů se zmenší prostory dvora a přístřešek na občerstvení
zmenšení jen umocní. A to stál projekt 75 tisíc. Nemohu se
zbavit dojmu, že je to záměr, zlikvidovat jediný vhodný prostor
na pořádání hodů. A zase se argumentuje dotací. Nehospodárně
vynaložené peníze byly už při první rekonstrukci sokolovny.
Další navýšení finančních prostředků mě napadlo, když
ses na jednání zastupitelstva rozohnil, že jsme jedna obec,
rozuměla jsem tomu, že si máme vycházet vstříc a být lokálpatrioti. Ovšem ne všichni tak přemýšlí. Do obecní kasy by
určitě připlul nemalý peníz z daní, kdyby si firmy podnikající
v obci, daly sídlo dle skutečnosti, tedy do Novosedel a ne
např. do Brna.
Nedávno jsem byla s dětmi na dětském hřišti. Kdybych
zůstala sedět na lavičce u branky u Lavrovičového, ani bych
nevěděla, že je na hřišti nějaký provozní řád, který je ještě
k příchozím otočen „zády“. Znovu navrhuji, aby byl řád dětského hřiště u každé branky, jak je to běžné v jiných obcích.
Taky mě zarazilo, že odpadkový koš a pytel na odpadky byly
od sebe vzdáleny cca jeden metr a u zmíněné lavičky, kde byl
nepořádek, nebyl ani jeden. Není načase ustanovit placeného
správce? Dohlížel by na hřiště a přikrýval pískoviště, jak sis
naivně myslel, že to budou dělat ti co doprovází děti.
Při svém působení ve funkci předsedkyně sociální komise
jsem nepociťovala, že by radní stáli o návrhy sociální komise,
jakožto poradního orgánu rady. Problémy sociálně slabých
občanů jste zlehčovali a naše zaujetí udělat v této oblasti víc
než roznést seniorům vánoční balíčky vás až obtěžovalo nebo
někdy dobře pobavilo. Vadilo mně také, že jste na jednání rady
o něčem v souvislosti se mnou nebo sociální komisí rozhodli,
ale nikdo se neobtěžoval mě o tom informovat. Za zápisy
z jednání sociální komise jsme žádaly (členky komise) o krátkou zprávu, kdy byly naše návrhy projednány v radě, či jaké
stanovisko k tomu rada zaujala. Chtěly jsme mít tzv. zpětnou
vazbu. Ne jedenkrát jsem poukazovala na to, že tam není ani
čárka. Jednou ses asi naštval a dopisoval jsi to dodatečně, aniž
by sis ověřil jak se věci skutečně mají. Myslím teď odměnu paní
Vonáškové za vedení sociální poradny. Po našem několikerém
připomenutí jsi klidně napsal, že už jí byla vyplacena. Ano,
rozhodli jste o tom sice v radě, ale zase nikdo o tom neřekl paní
účetní, takže odměna byla skutečně vyplacena až někdy v září a
ne v březnu, jak jsi uvedl. Další negativní zkušeností bylo, když
jsem žádala o vyslání na školení o terénním průzkumu. V radě
jste to projednali a neschválili, že se naše obec tímto nezabývá,
aniž byste se mě zeptali, proč tam chci jet, jaký mám na to já
názor. A zase mě nikdo o zamítnutí neinformoval. Zachovali
jste se jako „hospodáři“ ušetřili jste cca 1.500,- Kč. Asi za půl
roku, při řešení sociálně právní ochrany dětí by se už znalosti
z terénního průzkumu hodily. Jenom umístění laviček v obci,
jak jsme žádaly, byl pro vás důkladně okomentovaný problém
a co teprve něco zásadnějšího. Spolupráce s radou nebyla podle
mých představ a nestavěli jste se k řešení sociálních problémů tak, jak by občané potřebovali. Proto jsem také funkci
v sociální komisi složila a ostatní členky také. Do dnešního dne
jste neuznali za vhodné komisi ustanovit. Asi si poradíte sami.
Před volbou místostarosty jsem tě upozornila, že je paní
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Kollmannová vedená v insolvenčním rejstříku, že to není dobrá
volba. Řekl jsi mi, že to není přece trestný čin. Ano i další věci
nejsou trestným činem, ale s určitým postavením jsou zkrátka
neslučitelné. Jak se rádo říká do dluhů se může dostat každý,
ale jsou dluhy a dluhy. Svým postojem k financím mě paní
Kollmannová zklamala a to velmi. O to víc, že jsem si myslela,
že je to tzv. můj člověk, když jsme spolu začaly organizovat
příměstský tábor a rýsovaly se další aktivity. Sebrala mi poslední zbytek víry, že se dá dnes ještě někomu věřit.
Důvod mého jiného nazírání na okolí je asi i v tom, že
jako jediná v zastupitelstvu jsem měla ekonomické vzdělání
i při započítání pracovnic OU. Ekonomie není jen Má dáti a
Dal, ale i evidence, tvoření rezerv a např. správné provádění
inventarizace. Už několikrát jsem připomínala, že se nesprávně
dělá inventarizace nemovitého majetku. Evidence na obecním
úřadě by měla být porovnávaná s listem vlastnictví, případně i
v mapě, což není v dnešní době až takový problém, jen chtít.
Předešlo by se pak tomu, že se až dodatečně, např. při prodeji
zjistí, že nemovitost je obecní. Jako důkaz jak to vypadá, když
se tak nepostupuje je případ (sice ne obecní, ale související),
kdy jsem náhodou zjistila, že bývalý rodinný domek (nyní
myslivna) byl ještě před pár měsíci na listu vlastnictví cihelny!
Když jsem se tě zeptala, když se má dávat myslivcům dotace
na opravu střechy myslivny o jakou budovu se jedná, snažil
ses nejen mě přesvědčit, že je to v pořádku, že se jedná o jiný
objekt, ale to bych nesměla vědět, že myslivna a bývalý rodinný
domek čp. 280 jedno jest. Dnes, asi po půl roce od naší debaty,
to vypadá, že je vše uvedeno na pravou míru. A úplně čerstvé
jsou prodeje obecních pozemků, projednávané na posledním
jednání zastupitelstva, kdy se také nevědělo, že jsou obecní.
Když jsem kritizovala, že se věci dělají chaoticky bez systému a plánu, rád ses předváděl svým okřídleným a byls na to
i patřičně pyšný, že kdo věci nedokáže udělat, tak je alespoň
naplánuje. Další důkaz toho, že ti chybí alespoň základní ekonomické vzdělání. V tvé kritice byrokracie vidím výmluvy a
nechuť přistoupit na jiné metody práce nebo se něco nového
naučit. Vypovídá to o tobě , žes ustrnul, a že se už od tebe nic
nového nedá očekávat. V metodickém pokynu ohledně zpracování koncepce rozvoje obce jako by psali o tobě. Uvádějí tam,
že se bohužel i dnes najdou tací, kteří podceňují plánování a
myslí si, že něco plánovat je přežitek. Kdybys četl příspěvky
na fóru, kde je odkaz na výše uvedený pokyn, dočetl by ses
v něm zajímavé věci.
Abych „nezdržovala“ na jednání zastupitelstva, dala jsem
také pár připomínek na fórum, ale ani pes po nich neštěkl.
Když jsem vzpomněla zastupitelstvo, to žes souhlasil s tím, aby
byla diskuse až po závěru jednání zastupitelstva, také o tobě
něco vypovídá. Ještě, že se se někteří zastupitelé dokáží ozvat.
Vadí mně, že členové obecního zastupitelstva do dnešního
dne nedostali Příručku pro zastupitele. Neinformovanost se
hodí, což je staré a známé. Získali by zajímavé informace a
to by někteří neradi. Například to, že by obec měla patřičně
oceňovat a podporovat lidi, kteří i třeba za odměnu pro obec
něco dělají. Jako příklad uvedu knihovnu. Jsou tam dvě knihovnice. Která je vedoucí? Okresní knihovna za ni považuje
paní J. Hofmannovou, ale u nás se nepovažuje za nutné i když
tuto práci vykonává, ji jmenovat vedoucí a patřičně ji ocenit.
Je to podle mě i manažerské pochybení. Byla by tak jasně daná
i zodpovědnost za chod knihovny.
Dál bych chtěla z příručky zastupitele ocitovat: “I tělo-
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Čas houká již sedmdesát let
výchova potřebuje nápady, materiální zázemí a financování.
Potřebuje tedy vaši podporu v zastupitelstvu. Pozor však – i
zde platí, že například fotbalisté nesmějí „převálcovat“ ve
svých požadavcích menšinové sporty. Dobrý zastupitel by měl
rozpoznat moment, kdy podpora sportu už hraničí se zvýhodňováním určité zájmové skupiny.“ Konec citace.
Rád zdůrazňuješ, jak je obec povinna podporovat sport. Na
jiné povinnosti obce, ale zapomínáš. Jen se podívat do výše
uvedené příručky zastupitele. Teď nejčerstvější již zmiňované
ukládání kovového odpadu nebo povinnost obce udržovat
polní cesty. Některé jsou až neprůjezdné. Měla jsem chuť na
to upozornit i na diskusním fóru, aby se pak cyklisté nedivili.
To nás tedy moc nereprezentuje. Určitě by se řešení našlo a
ani ne finančně náročné, jak jste to v radě okomentovali, ale
to by se muselo chtít.
Nemalé problémy kolem kanalizace nechám na jindy nebo
někomu jinému. Je to výživné téma.
Některé věci se mi povedlo prosadit, mohlo toho být ale
víc, nebýt zaslepenosti a pohodlnosti zastupitelů a tebe nevyjímaje. Jako byste si říkali, přece si ta Hrůzová nemůže myslet,
že něco řekne a my to tak uděláme. I kdyby to byl sebelepší
nápad. To by vaše ješitnost neunesla.
I když jsem mnohdy z dění na radnici znechucena, nedá mi
to lhostejně přihlížet tomu, co se v naší obci děje a nereagovat
na to. Ano bylo mi z toho všeho někdy až špatně, ale od svých
osmnácti let se aktivně zajímám o život v obci, tak toho ve
svých 61 letech přece nenechám, i když mě napadá rčení: Je
to jako perly sviním házeti.
Při poukazování na různé nešvary, to rád, i po těch letech,
svaluješ na komunisty. Já bych u tebe dnes našla několik
podobností se soudruhy, v něčem je i předčíš. Jak ty svým
příkladem vychováváš?! Rád se ohrazuješ tím, že jsi veřejná
osoba, tak se podle toho taky chovej!
A na závěr připomenutí slibu člena zastupitelstva obce:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
HRŮZOVÁ ANNA

Koupím rodinný dům
v Novosedlech a okolí,
prosím volejte
605 982 553

Nedávno jsme si o půlnoci přáli šťastný nový rok 2015 a za
dveřmi máme již další půlku. Půl rok uběhl jako voda a přinesl
spousty změn. Tak jak to v životě bývá.
Politika a volby provází lidstvo kratší čas, než je jeho historie
sama. Přesto jsou důležitější čím dál víc. Na podzim proběhly
právě ty politické, komunální. Od ledna letošního roku se v celé
zemi volilo i u hasičů. Dne 24. ledna měli hasiči z Novosedel
výroční valnou hromadu, kde se mimo jiné volil nový výkonný
výbor. Z jeho řad vzešli posléze v okrskových volbách členové
tohoto výboru. V březnu pokračoval volební maratón na okresní
úrovni a v dubnu na krajské. Všech volebních klání se zúčastnili
i novosedelští hasiči. A úspěšně.
Politika a papírování je sice součástí každodenního života
nás všech, ale ten opravdový se stejně neodehrává ani v papírech, ani ve virtuálním světě
Únor sice byl trochu mrazivý, to ale neodradilo od spolupořádání maškarního reje a plesového víru. Maškarní průvod
ukončil svou pouť ve zbrojnici, kde se přítomní mohli zahřát
u ohýnků, teplým mokem a chutnou zabijačkovou specialitkou.
A kdo měl chuť, tak zahrál, zazpíval si i zaskotačil. Více se skotačilo samozřejmě na hasičském plese 23. února. Zde se trsalo
moderně i klasicky, jak kdo chtěl a přál si, neb skupina PLUS
music band zahrála tanečníkům vše a výborně.
Klasikou je dnes i sběr železa, který v dubnu pročistil obec
od zbytečného kovového harampádí. Hasičům tím trochu pomohl ve financování zachování jejich praporu. Tento prapor je to
první český prapor obce Novosedly, vyvíjí se proto velké úsilí
pro jeho dochování a předání dalším generacím.
A aby ta další hasičská generace vzkvétala a prospívala,
tak hodně sportuje. Hasičský sport není jen o rychlosti, ale je
kombinací rychlosti, zručnosti, znalostí, odvahy a spolupráce.
Již od mala se tak učí budoucí hasiči odpovědnosti za druhé
i sami za sebe. Květnové závody na domácím hřišti i hřišti ve
Valticích, či v Poštorné přinesly nové zkušenosti a spousty
zážitků. Jednou je ti naši soptíci zúročí v medaile, no a kdo ví,
třeba někdy i v profesním životě.
Spousta akcí je ještě před námi. V červnu nás opět okouzlí
Svatojánská noc, neb noc ze soboty 20. června je plná kouzel
a čar. Prázdniny budou klidnější. Někteří se ale už nyní těší na
druhý ročník akce Nehoda není náhoda. A ti historie trochu
znalí vědí, že tento rok bude tato akce ještě větší. Sbor dobrovolných hasičů letos slaví 70 let od svého založení. Poslední
srpnová sobota bude patřit tedy především jim. V nedalekém
Drnholci měli kolegové hasiči dvojnásobné výročí. Někoho
možná proto napadne, co chceme slavit. Naši hasiči jsou ale
na svých sedmdesát let právem hrdi. Vznikli po druhé světové
válce a jsou čistě českým hasičským sborem. Sbor prošel za ten
čas mnoha proměnami. Budeme rádi, když v sobotu 29. srpna
2015 se odpoledne přijdete podívat, jak ten čas s námi letěl.
Pohodové léto a na setkání s vámi se těší SDH Novosedly.
ŽÁRSKÁ LEONA
SDH Novosedly
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Zprávy ze ZŠ
Jaký byl školní rok 2014 / 2015 si můžete přečíst v příspěvcích žáků.
Divadlo
Jednou jsme s celou třídou jeli na školní výlet. Jeli jsme
do divadla. Bylo to o včelích medvídkách. Nejlíp se mi líbila
ZIMA. Byl tam Čmelbuch a Brunda a Čmelda.
Lucie Kapustová
Jeli jsme do Mikulova do kina. Viděli jsme pohádku
o zpívajících čmelákách. Moc se mi to líbilo. Hlavně Čmelinka.
Koupila jsem si ledovou tříšť.
Adéla Řešilová
Co mne nejvíce zaujalo v tomto školním roce?
Eliška Honková – Vida Science Brno
Nejvíc se mi líbilo ve Vidě Science, protože jsme byli na
různých atrakcích. Například červená kostka a na červené kostce
se objevovala zelená políčka, po kterých jsme skákali nebo velký
kulatý tobogán. Bylo tom i ohnivé představení, rozstřikovač,
který dělal různé obrázky a loďky ve vodě, se kterými jsme si
mohli hrát. Zaujala mě taková kulatá místnost, která se otáčela
a hrál se v ní malý fotbal.
Karolína Hanušková – Den Matek, Jarmark
Dne 10. května byl den matek. Škola pořádala jako každý
rok jarmark. Paní ředitelka Jana Zvonková ho zahájila řečí.
První byla flétna, druhá kytara, za třetí byl pěvecký kroužek
a za čtvrté byl taneční kroužek. Až skončily kroužky, tak se
prodávaly výrobky. Jarmark skončil. Všechno dobře dopadlo.
Erik Němec – Vida Science
Nejvíc se mi líbila Vida Science. Zaujala mě akce z ledu.
Pak se mi ještě líbil tobogán a triky s vodou. Pak tam byl válec, který se točil a házeli jsme míče do kruhu, který tam byl
namalovaný, ale nedalo se do toho trefit. Jak jsme jezdili na
tobogánu, jednou jsem se bouchnul do hlavy a měl jsem taky
strach, ale pak to bylo dobrý. Jak jsme jeli těsně před tím jsem
si koupil sliz. Dojel jsem domů a odpočíval jsem.
Marek Jurkas – Zatmění Slunce
Zatmění Slunce se mi líbilo nejvíc, protože jsem nikdy neviděl zatmění. My jsme si to všechno zapisovali. Postup: nakreslili
jsme si kruhy, pak jsme si určili čas, kdy se na Slunce budeme
dívat. Do kruhů jsme nakreslili, jak zakrývá Měsíc Slunce.
Museli jsme se dívat přes speciální sklíčko, protože kdyby jsme
se nedívali přes sklíčko, tak by nám to vypálilo oči. Moc se mi
to líbilo a těším se na další zatmění Slunce.
Adriana Plisková – Louskáček
Mě zaujala ta hudba jak hráli a tancovali. Baletky a vše
kolem. Celé divadlo se mi moc líbilo.
Exkurze – Benediktinský klášter Rajhrad u Brna
Ráno 3. 6. jsme odjeli do Rajhradu. Byli jsme na exkurzi v Benediktinském klášteře. Po příjezdu jsme se nasvačili

a vydali se do kláštera. Naše skupinka si nejprve prohlédla
místnosti v klášteře. Nejvíce se mi líbila knihovna a velký glóbus. Potom jsme se podívali do místnosti, kde jsme si zkoušeli
rozpohybovat některé druhy loutek, např. maňáska, marionetu
atd. Po prohlídce loutek byla svačina. Po svačině nám jedna
paní povídala o léčivých i jedovatých bylinách. Před odjezdem
nesměly chybět suvenýry.
Simona Černošová
Na výletě
Výlet byl úžasný. Ráno jsme jeli dvěma autobusy do Rajhradu. Klášter byl pěkný. První věc, kterou jsme udělali, tak jsme
šli na wc. Potom jsme si šli sundat batohy. O něco později jsme
byli na bylinkách. Potom jsme si odpočinuli a dali si nějakou
svačinu. O něco později jsme se šli kouknout po klášteře. Po
prohlídce jsme se zase nasvačili. Pak na nás čekaly loutky. Po
nich jsme si odpočinuli, byli jsme v restauraci. Autobusem
jsme jeli do školy a pak jsme šli na zastávku a jeli jsme domů.
Pepík Franko
Můj den na výletě
V 7:50 jsme stáli u autobusu. Pak přijel další autobus. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, abychom se nemačkali v jednom.
Až jsme tam přijeli, tak jsme se zase rozdělili na skupiny. První
skupina šla nd bylinky, druhá skupina šla na loutky. Pak jsme šli
do knihovny. Potom jsme se nasvačili a šli do autobusu. Vrátili
jsme se do družiny a tam jsme si hráli. Když byly 3 hodiny, šla
jsem domů.
Adéla Jurkasová
Výlet
Na výlet jsme jeli autobusem. V autobuse jsme si sedla
s kamarádem a pak jsme si hráli. Dojeli jsme do kláštera. Byli
jsme prvně na bylinkách, pak jsme byli na knihách. Tam jsme
našli tajnou chodbu. A nakonec jsme byli na loutkách. Jedna se
jmenovala javajka. A pak jsme si nakupovali. Já jsem si koupila
píšťalku a turistickou známku a oplatky. Potom jsme jeli.
Nikola Supová
Exkurze Rajhrad
3. 6. 2015 jsme jeli do kláštera v Rajhradě. Jeli jsme tam
autobusem. V půl deváté jsme dorazili. Nasvačili jsme se a za
půl hodiny jsme šli do něj. Provázel nás tam pán, který nám
dával hádanky. Např.: kde v tom klášteru teď jsme, kdo je
Cyril a kdo je Metoděj a další. Potom nám ukazoval všelijaké
místnosti, nejvíc se mi ale zalíbila knihovna, ve které je šedesát
pět tisíc knih. Potom tam byly dvě velké knihy, které nám dal
zkusit, jak jsou těžké. A nejvíc mě v knihovně zaujal tajný
vchod z pěti bílých knih. Pak jsme šli do jedné místnosti, kde
byly samé loutky. Paní nám říkala, jak se ty loutky jmenují.
Např.: marioneta, mupped… Nejvíc mě zaujal manekýn, ale
nevěděl jsem, jak se ovládá. Nakonec se ovládal tak, že si
za loutku stoupne člověk a hýbe s ním. Po loutkách jsme se
nasvačili. Pak pro nás přišla paní a zavedla nás do místnosti,
kde byly samé bliny. Říkala nám, které jsou jedovaté a které
léčivé. Pak nám dala pracovní list. Měl jsem všechno dobře.
Mohli jsme si ho vzít domů. Pak jsme se šli nasvačit a naku-
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povat. Koupil jsem si dřevěné kolečko, na kterém byl napsaný
klášter Rajhrad. Výlet s mi líbil.
Laďa Kolečkář
Školní rok 2014 / 2015
Tento školní rok se mi moc líbil. Výlety, nová učiva mám
nejradši. Jsem také ráda, že je nás pořád čtrnáct. V lavici sedím
s Michalem Rittrem v levé řadě u okna, ve druhé ze předu. Každá
holka sedí s klukem. Nejvíc mě baví český jazyk sloh, angličtina, výtvarka, tělocvik a informatika. Na výtvaru a hudební
výchovu máme paní učitelku Šmatlavovou a na informatiku
máme paní učitelku Harajovou. Kolem února jsme měli pana
učitele. V prosinci každý rok máme vyměňování dárků a já jsem
dala paní učitelce dárek. Také jsou každý rok kroužky. Já jsem
se přihlásila do tanečního s paní učitelkou Renatou Otoupalíkovou, do kytary s paní učitelkou Novotnou a do pěveckého
s Yvetou Gígelovou a do náboženství s panem farářem Jiřím
Komárkem z Drnholce. Koncem května kroužky končí, kromě
náboženství, protože končí na konci června. V náboženství jsem
jenom s Petrem a Simčou. Celkem do náboženství chodí šest
dětí. Na konci školního roku bývá akce bunkr, spaní ve škole
zahradní slavnost a rozloučení s pátáky. Ještě budeme mít výlet
do Nového Přerova. V úterý třicátého dostaneme vysvědčení.
Tento školní rok se mi moc líbil.
Tereza Franková
Školní rok 2014 / 2015 se mi moc líbil. Ve 4. třídě jsem se
toho moc naučil. Např.: zlomky, vzory a také jsme pracovali
na počítačích. Můj oblíbený den je pondělí a čtvrtek. Protože
v pondělí máme poslední hodinu výtvarnou výchovu a ve čtvrtek máme třetí hodinu pracovní činnosti. Těším se na branný
den, protože půjdeme na Bahenského bunkr a ještě se těším
na vysvědčení. A taky na spaní ve škole. Protože půjdeme na
myslivnu a budeme střílet ze vzduchovky a budeme si opíkat
špekáčky a půjdeme do školy a budeme hrát hry a v deset hodin
půjdeme spát. Ráno se probudíme a nasnídáme se a přijedou si
pro nás rodiče a půjdeme domů.
Lukáš Kovář
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří během
školního roku věnovali svůj čas při organizování školních akcí
nebo přispěli sponzorským darem. Zvláště pak panu Bronislavu
Švestkovi, bez něhož by nezněly tóny zpěvu, hry na flétnu či kytaru tak, abyste je všichni mohli slyšet. Dále pak všem rodičům
za účast a štědré sponzorské dary (finanční i sladké) při akcích
školy. Panu Karlu Krejčímu za přístup a ochotu zorganizovat vše
potřebné k přehlídce automobilových modelů. Poděkování patří
i našemu zřizovateli – Obci Novosedly za vstřícnost a pomoc
při zajištění větších akcí. Děkujeme i všem firmám, za jejichž
sponzorské dary můžeme zakoupit pomůcky do vyučování.
Velké poděkování si zaslouží všichni pracovníci školy, oceňuji
jejich aktivity a nápady, kterými zpestřují výuku a najdou vždy
krásná slova pro svěřené žáky. Děkuji všem dětem, protože bez
nich by byla naše krásná barevná škola smutná, děkuji za jejich
úsměvy, „štěbetání“ a zvídavost, děkuji za jejich nekončící
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proud otázek, kterými nám zpestřily všední dny, děkuji za jejich
postřehy a veselé odpovědi – sice ne vždy správné, ale o to více
originální a vtipné. Věřím, že si všichni prázdniny užijeme plné
sluníčka, pohody a relaxace. V příštím školním roce nám budou
chybět paní učitelky Olga Harajová a Veronika Šmatlavová – ty
se rozhodly odpočinout si na mateřské dovolené, ale můžeme
se těšit na mužskou posilu pana učitele Karla Frantela a další
překvapení se dozvíte při zahájení nového školního roku 2015
/ 2016 a to 1. září 2015 v 7.45 hodin.
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