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Krátké zprávy z radnice

Keramický kroužek

pohostinství v budově radnice společně
s úpravou vnitřní elektroinstalace, která
již delší dobu neodpovídala platným
bezpečnostním předpisům.
- Obec obdržela od JmK dotaci ve
výši 100.000,-Kč na opravu zásahového
vozidla JSDH. Zastupitelé odsouhlasili
k přijaté dotaci přidat na opravu vozidla
z rozpočtu obce stejně vysokou finanční
částku.
- Obec uzavřela s Městem Mikulov
Veřejnoprávní smlouvu o projednávání
přestupků občanů naší obce. Za jeden
projednaný přestupek mikulovskou komisí uhradí obec částku 2.500,-Kč oproti
stávajícím, 1.200,-Kč. Navýšení je dáno
složitostí a vyšší nákladovostí projednávaní přestupků dle platné legislativy.
- Zastupitelstvo schválilo na základě
žádosti farnosti Novosedly přispět z rozpočtu obce částkou 80.000,-Kč na opravu
elektroinstalace v kostele sv. Oldřicha
v naší obci.
- V současné době probíhá smluvní
jednání o prodeji několika pozemků
k výstavbě RD v lokalitě Mikulovská.
Ke zvýšenému zájmu investorů bezesporu přispěla realizace inženýrských
sítí v dané lokalitě a je to tedy signál pro
obec zajistit pokračování v zasíťování
dalších částí určených k výstavbě RD.
Mimo prodeje pozemků k výstavbě RD,
řeší v současné době obec několikero
dalších žádostí v jiných částech obce mj.
u sklepů resp. mezi stávající zástavbou
obce a novosedelskou farmou.
- v letních měsících proběhlo v obci
několik společenských akcí: hody, vinobraní, „Posezení u cimbálu“ pořádaného MS Vrch Novosedly, akce JSDH
Novosedly ve věci zvýšení povědomí o
činnosti složek IZS (integrovaný záchranný systém).
Všem organizátorům uvedených akcí
patří velké poděkování s přáním dalších
obdobných počinů.
- SÚS Břeclav opětovně vydala obci
zamítavé stanovisko ve věci obnovení
sjezdu ze státní silnice ke sklepům v lokalitě „Jama“.

Keramický kroužek se měl přestěhovat, ale z technických důvodů zůstáváme
v budově staré MŠ. Budeme rádi, pokud
náš keramický kroužek rozšíří nový zájemci i práci v tomto kroužku. Scházíme
se ve středu odpoledne v 15 hodin.

FRANTIŠEK TREFILÍK,
starosta obce

Vážený pane starosto,
vážení občané,

HOFMANNOVÁ,
vedoucí

děkujeme Vám za projevenou soustrast
s úmrtím MUDr. Františka Fabiánka.
Celá naše rodina je hluboce zarmoucena
a Vaše přítomnost na smutečním obřadu
nám pomáhala smutek zvládat.Velice děkujeme panu starostovi F. Trefilíkovi za
jeho krásnou smuteční řeč. Rozloučení
s naším drahým zesnulým bylo i díky
Vám dojemné a důstojné.
Ještě jednou děkujeme.

Poděkování
- děkujeme paní Zdence Kollmannové,
Míši Šobrové, Aničce Hrůzové za organizaci a vedení příměstského tábora
- děkujeme všem organizátorům a chase
za krásné Krojované hody
- děkujeme všem, kteří v naší obci pořádají letní taneční zábavy
Černošovi a Škarvadovi

Knihovna informuje
Je tu září a děti už zase chodí do školy. To mi připomnělo, že letos v březnu
navštívily knihovnu nejen děti z MŠ ale
také děti ze všech tříd místní ZŠ. Díky
tomu nám narostl počet mladých čtenářů.
Obracím se na tyto děti, aby nezapomněly
na naši knihovnu a hezké knihy, které na
ně čekají.
V letošním roce máme opět nakoupené nové knihy. Z VF Břeclav máme
letos další, již třetí sadu knih. Myslím,
že si každý návštěvník najde knihu podle
svého zájmu.
Připomínám, že je v knihovně otevřeno v pondělí a čtvrtek, vždy od 15.00
do 17.00 hodin. Na webových stránkách
máme opět anketu, týkající se otevírací
doby v knihovně. Pokud jsou čtenáři,
kterým tato doba nevyhovuje, nestačí
napsat, že doba nevyhovuje, ale je nutné
dát návrh na změnu.
Přeji všem čtenářům hezký podzim
knihovnice Hofmannová

Za celou rodinu
		
Robert Fabiánek – syn
Naďa – přítelkyně

Milí spoluobčané,
jsem si vědoma toho, že jsme s manželem možná přehnaně ohleduplní vůči
zvířatům, ale nesneseme, aby po vesnici
pobíhali ve větším množství hladoví a
zubožení psi. Každé zvíře je na člověku
závislé, a pokud jim nedáme potravu
nebo je nelidsky a s krutostí vyhodíme na
ulici, pak trpí stejně jako my, lidé. Obec
jsme již na tuto problematiku několikrát
upozornili, stejně jako ostatní občany,
nicméně k žádnému výraznému posunu
nedošlo. Nabízí se však jednoduché řešení a sice zvěř řádně odchytit a předat
do útulku či případně zjistit majitele a na
jeho náklady dát vše do pořádku.
Děkuji vám za čas strávený při čtení
těchto kritických řádků.
Zdraví Hermína Kubátová

Poděkování
Chtěl bych poděkovat panu Vladimírovi
Šílovi za nalezení a vrácení peněženky s
celým jejím obsahem.
Děkuji!
René Špánek

Svoz odpadů
V sobotu 11.10.2014 v době od 10,15 - 11,15 budou přistaveny u obecního
úřadu kontejnery na nebezpečný odpad a elektroodpad.
Od pátku do neděle 10.10. - 12.10.2014 budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery u víceučelového hřiště.
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S kolem dokola Novosedel
Dovoluji si Vás tímto článkem pozvat na výlety po místních
cyklostezkách v okolí Novosedel, za poznáním mikroregionu
Hrušovansko a rakouského regionu Land um Laa. Jedná se
o okraj rovinatý, úrodný, vínem vonící, rozehřátý horkým létem
a vyčkávající jara v mírných zimách.
1) Cyklostezka „K SOUTOKU”
spojuje čtyři obce: Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovku,
Drnholec a Novosedly. Trasa je dlouhá 7 km.
Zajímavosti na trase:
Hrušovany :
- sousoší Nejsvětější trojice na náměstí
- zámek hraběte Khuena – Belassiho
- hrob významného historika umění Maxe Dvořáka na hřbitově.
Jevišovka :
- vrbový háj vysázený chorvatskými obyvateli obce v 16. stol.
je místem, kde lze potkat prastaré vrby neuvěřitelných tvarů
a rozměrů. Pro původní obyvatele byla vrba hlavatá díky své
regenerační schopnosti a vitalitě stálým zdrojem dřeva a stavebního materiálu
- chorvatské domy s charakteristickou štukovou výzdobou
jsou památkou na historii osidlování obce Chorváty od konce
16. století,
- kostel sv. Kunhuty, kde se nachází část obrazů ze sbírky akad.
malíře Othmara Růžičky, který ve svých dílech zachycoval
obyčeje a život moravských Chorvátů,
- soutok řek Dyje a Jevišovky se nachází v bezprostřední blízkosti obce v nadmořské výšce 171 m. Řeka je zde široká 20-25
m a spojené vody pokračují přes Novomlýnské nádrže vstříc
řece Moravě.
2) Cyklostezka „AHOJ SOUSEDE, HALLO NACHBAR”
Symbolem spolupráce obou regionů je příhraniční cyklostezka
o délce 38 km, vedoucí klidnou, téměř nedotčenou krajinou bez
větších převýšení, s krásnými výhledy do okolí.
Trasa: Nový Přerov, po bývalé signálce Jevišovka, Hevlín, Laa/
Thaya, Neusdorf, Wildendürbach, Nový Přerov.
Zajímavosti na trase:
Jevišovka
- odpočívadlo „U čápů“, jehož dominantu tvoří vytesaná dřevěná
čapí rodinka v nadměrné velikosti včetně sloupu s hnízdem a
obřími vejci. Místo obdivují hlavně děti.
Přírodní rezervace Travní dvůr
- poblíž Hrabětic je významnou lokalitou zbytku nivy se slepými rameny, loukami a výskytem vodních a mokřadních ptáků,
obojživelníků a hmyzu.
Hevlín
- kostel dostavěný r. 1743 a skupina soch „svatých, umístěná
v parčíku před kostelem
- Bunkr „Výběžek“ z r. 1936 jako součást pevnostního systému
opevnění čs. hranice, patří mezi největší v regionu,
- komplex služeb (obchody, restaurace, čerpací stanice PHM),
vybudovaný mezi obcí a státní hranicí
Laa an der Thaya
- mnoho historických památek tohoto významného dolnorakouského města (hrad, radnice, pivovar, muzea)
- komplex termálních lázní tvoří opravdový vodný ráj, oblíbený
i Jihomoravany.
Wildendürbach – kopec Galgenberg se svými 184 vinnými

sklípky tvoří jednu z nejhezčích vinařských uliček Dolního
Rakouska. Na 40 ha vinic je pěstováno zejména vynikající
Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Zweigeltrebe. V r. 2013 získala titul „Nejkrásnější vinná ulička Dolního
Rakouska“.
(Pokračování v příštím vydání Novosedelských listů)
LEOPOLD ŠROT
Nejen tyto cyklotrasy můžete najít na webových stránkách obce
www.novosedlynamorave.cz v sekci “Turistika”.
PLACENÁ INZERCE

Úvěry na bydlení
• Snížení splátek stávajících úvěrů a půjček
• Koupě RD nebo bytu
• Modernizace RD nebo bytu
• Výstavba RD nebo bytu
• Vypořádání po rozvodu nebo po dědictví
Všechny nezávazné modelové propočty jsou
připravovány na míru pro Vás a ZDARMA!

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618

www.uver-na-bydleni.cz

Kulturní akce od července 2014
11.10.2014 Strašidelná stezka
27.10.2014 Lampionový průvod
15.11.2014 Babská hodová zábava
29.11.2014 Vánoční jarmark s prodejem
zabijačkových specialit
6.12.2014 Mikuláš před radnicí
Česko zpívá koledy
Případné změny a konání akcí budou upřesněny
plakátem a hlášením místního rozhlasu.
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Víš ty vůbec, kdo já jsem?
Já su hasič, já su vinař, učitelka, starosta a já su ligový
fotbalista, stavařka, já su….
Komunální volby se pomalu blíží a jako obvykle se obcí,
především v hospodách, ozývá, však proč bych tam chodil, oni
(ti před lety zvolení) se postarají sami. Tak se mrkněme, jak se
starali právě sami v průběhu třeba jen tohoto roku.
Koncem února proběhlo zasedání zastupitelstva obce, kde
se, mimo jiné, řešil rozpočet obce pro rok 2014. Sice dva měsíce
po vstupu do nového roku, ale čemu se divíme, když dálniční
známka na kalendářní rok platí i v lednu roku následujícího.
Projednávalo se hodně. Přesto se stihla opětovně uměle vyvolat
pře hasič versus fotbalista. Již desetiletí se obec dělí na dva
tábory, na soptíky a čutálisty, Z nějakého záhadného důvodu se
tato dělba obyvatelstva děje po celé republice. Zbytečně. Vedou
se žabomyší války o to, kdo dostal více peněz z obecní kasičky
a kdo komu příliv těchto peněz závidí. Spousta lidí žije ve víře,
že při rozdělování peněz dochází k tzv. dělení medvěda. Jen
mizivé procento si ale uvědomí, že nejde jen o přerozdělování
hromádky peněz dle toho, jak se která skupina žadatelů více líbí
zastupitelům. Že je třeba si nejdříve o ty peníze požádat. Ano,
TJ Sokol rok co rok žádá o dotaci půl miliónu. Ano, hasiči (ti
dobrovolní, ne zásahovka) žádají rok co rok o dvacet až padesát
tisíc (dle plánu náročnosti oprav výstroje, letos je třeba ta vyšší
částka pro zakonzervování historického praporu). Ano, kostel
žádá tu na opravu elektriky pár set tisíc, tu o nějaké ty tisíce na
opravu střechy. Ano, myslivci či rybáři žádají o to a o to. A ano,
většinou to všichni žadatelé dostanou. Někteří pak své výdaje
z dotace dokládají do poslední koruny, jiní shrnou tři sta tisíc
pod nic neříkající položku Ostatní výdaje. Rok následující se pak
řeší, proč někteří propagují svou obec, a tedy i svého sponzora,
všude kudy chodí a proč tomu s největší dotací nedáme tedy
ještě dalších sto tisíc na to, aby si na dres mohl nechat konečně
natisknout název Novosedly. Konečně po x letech ne zrovna

PLACENÁ INZERCE

levného sponzorství, kdy peníze nejsou použity jen pro členy
onoho spolku s trvalým bydlištěm v Novosedlech. Obec je asi
však bohatá dosti, aby zafinancovala občany okolních obcí, dokonce i obyvatele Brna. Hmm, že by zase žabomyší myšlenky?
Činnost všech organizací je záslužná. Tu více, tu méně,
někdy je to více než sporné. Vše je jen o úhlu pohledu. Ale.
Prvotním důvodem toho všeho jsi byl ty, občane. Pro tebe se
pořádají kulturní, společenské i sportovní akce, pro tebe čtenáři
se uklízí obec, řeka, hlídá nemocnost zvěře, povznáší duch. A
to vše se děje především a hlavně s tebou. Práce je to převážně
hodnotná, zažije se u ní i spousta legrace. Proto vyvstává otázka:
„ Proč se občane nepřijdeš podívat aspoň na to jedno zasedání,
kdy se rozhoduje o tvé práci a o penězích, které sis vydělal?
Třeba tím, jak třídíš odpad. Víš, kolik si ušetřil a víš třeba i to,
že jsi vydělal? Kam jsi tedy investoval svůj výdělek, co sis za
něho pořídil? Proč necháš rozhodovat o výsledku tvé práce pár
lidí a nemáš k tomu byť jednu jedinou připomínku?”
Ano, máš pravdu, zvolil sis přeci své zástupce - zastupitele.
Jenže jejich rozhodnutí je i tvé rozhodnutí. To ty jsi hospodář
své obce, to ty zachováváš vzpomínky na své dědáčky a buduješ
vzpomínky pro své vnuky. Budeš pro ně hasičem, starostou, fotbalistou atd., nebo tím zlatým dědynkem a babičkou, kteří pro ně
nechali vysadit švestkovou alej pro mlsání, nebo nechali, či ještě
lépe zbudovali hřiště na různorodé skotačení? Nebo vytvoříš
pro své vnuky posezení ve stínu vrb u přírodního koupaliště? Já
vím, kdo skutečně jsi. Člověk. Homo sapiens sapiens. Člověk
moudrý, rozumný, vyspělý Ten, který nebude jen mluvit do
větru, ale bude volit a nést svou zodpovědnost, ten který bude
společně se svými zastupiteli obce pracovat. Důvěřovat jim, ale
i prověřovat je. Víš ty vůbec, kdo jsi?
ŽÁRSKÁ LEONA
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Zastupitelstvo obce 2010 – 2014, aneb práce či dovolená?
Právě končí volební období a vy se chystáte k novým komunálním volbám, ze kterých vzejde nové zastupitelstvo, nová
obecní rada, nový starosta. Na konci každé éry bývá dobrým
zvykem bilancovat, co se povedlo a co ne, ale o tom se určitě
dočtete v tomto vydání Novosedelských listů na jiném místě.
Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní
rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování
plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.
Zastupitelstvo je voleno na čtyřleté funkční období. Počet
členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen
podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce
a rozhodnutí zastupitelstva. V naší obci je zastupitelstvo 15
členné. Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně
však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který
také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro
schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva.
Být zvolen přináší sebou nejen práva rozhodovat o životě
obce, ale i povinnosti k ní. Základní povinností (a logicky i
nutností) je účast zastupitele na jednotlivých zasedáních. Jak
ke své práci přistupovali současní zastupitelé, můžete vidět
níže v tabulce.
Jméno a
příjmení

Počet
Počet
Účast
Pozn.
uskutečněných účastí na v %			
zasedání
zasedání

Bárta Libor
21 8 38%
Colašová Jarmila
21 16 76%
Foltýn Richard
21 15 71%
Hamerník Jiří
10 8 80% Náhradník za Marka
				 Jurkase
Hrůzová Anna
21 20 95%
Jurkas Marek
11 4 36% Rezignoval na post
				 zastupitele
Kollmannová Zdenka 21 19 90%
Korenko Richard
21 20 95%
Krivjanský Ladislav
9 8 89% Rezignoval na post
				 zastupitele
Křemeček Jaroslav
21 21 100%
Lukeš Pavel
21 18 86%
Lukeš Petr
21 19 90%
Malásek Petr
21 17 81%
Mikuška Jaromír
21 21 100%
Mikušková Miroslava 15 15 100%
Náhradník za
				
Bronislava
Švestku
Švestka Bronislav
6 5 83% Rezignoval na post
				 zastupitele
Václavík Josef
12 9 75% Náhradník za
			 Ladislava Krivjanského
Trefilík František
21 21 100%
Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti
samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Rada obce se schází podle potřeby a její schůze
jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna

nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí
přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů,
tedy nejen těch přítomných.
Jméno a Počet
Počet
Účast
příjmení uskutečněných účastí na v %
zasedání
zasedání
Foltýn Richard 54
39
Korenko Richard 54
52
Křemeček Jaroslav
54
rosta obce
Mikuška Jaromír 54
53
Trefilík František 54
54
Údaje jsou uvedeny k 15. 9. 2014

Pozn.

72%
96%
52

člen rady obce
člen rady obce
96%
místosta-

98%
100%

člen rady obce
starosta obce

ŽÁRSKÁ LEONA
člen kontrolního výboru

Pronajmu vinny sklep za účelem výroby a skladování
víná o těchto rozměrech: lisovna 19,5 m2, chodba 4,5
m2 a sklep 40 m2. Celkem 64 m2. Sklep se nachází
proti Penzionu Kristyna v KU Novosedly. Volný od
1.11.2014. Cena za pronájem 2000 Kč mesíčně.
Foto v kancelaři.
Kontakt: Jana Spálenská, tel. 737 108 942

Uzávěrka příštího vydání
Novosedelských listů je

5. prosince 2014.
Své příspěvky zasílejte na
listy@novosedlynamorave.cz
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Ohlédnutí za vinobraním

VOLBY 2014 - do zastupitelstev obcí
10.10. - 11.10.2014

V naší obci jsou celkem 4 politická uskupení:
- Sdružení nezávislých kandidátů
- Křesťanská a demokratická unie - Československá strana
lidová
- Nezávislí kandidáti obce Novosedly
- Občanská demokratická strana
Všechny kandidátní listiny si můžete prohlédnout na webu www.
volby.cz, kde budou také výsledky voleb.

Sdružení nezávislých kandidátů

Osvětová beseda a obec Novosedly Vás zvou na

1. Babské hody v Novosedlech
15. listopadu, ve 20:00 hodin
v kulturním sále na radnici.

Vážení spoluobčané,
pro volby do obecního zastupitelstva, které se konají letos
na podzim, jsme sestavili kandidátku tvořenou nezávislými
kandidáty. Lidmi, kterým není lhostejné dění v naší obci. Pokud
získáme ve volbách vaši důvěru, budeme usilovat o naplnění
programu, jehož základní body si vám tímto dovolujeme představit.
dobudování komunikací (zbudování nových chodníků,
rekonstrukce starých chodníků a především zhotovení zpomalovacích retardérů)
pořízení vhodné komunální techniky pro údržbu starších a především nově zbudovaných chodníků, která bude jak
ekonomicky tak také technicky výhodnější než stávající
podpora rozvoje a modernizace obce (pokračování
v úpravách veřejných prostranství v oblasti sklepů, které povede
k zatraktivnění této části vinařské obce, zbudování sběrného
dvora , modernizace veřejného osvětlení a místního rozhlasu,
opravy a údržby budov a zařízení ve správě obce)
snaha o přilákání nových, hlavně mladých rodin a to
vytvořením takových podmínek jak je uvedeno níže, školství,
zdravotnictví, podpora výstavby nových rodinných domů,
kultura, sport…
podpora a rozvoj školství (zkvalitňování podmínek
činností MŠ a ZŠ tak, aby byl zajištěn stabilní počet žáků,
předcházet a aktivně řešit problémy, které se těmto organizacím
nevyhýbají)
podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže (klub
maminek, klub mládeže, keramický kroužek apod.)
podpora vstřícné komunikace a spolupráce všech
organizací v naší obci
podpora sportovních akcí pořádaných v obci (výstavba
tělocvičny pokud možno z jiných než obecních zdrojů, která
bude využita širokou veřejností – zumba, cvičení pro ženy, tenis,
stolní tenis, volejbal, volnočasové aktivity dětí a mládeže
apod.)
podpora kulturních a společenských akcí, získávání
dotací a finanční podpora pro zachování tradic (Krojované
hody, Vinobraní, Masopust), rekonstrukce sokolovny z dotací
JmK, MŠMT, EU, ČUS apod., která je pro konání těchto akcí
nezbytná,
snaha o přilákání nových investorů do obce, aktivní
propagace, podpora podnikatelské činnosti v obci
podpora péče o občany v oblasti sociální
snaha o umístění lékárny , bankomatu v obci
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potlačení hazardu
zlepšení autobusové dopravy
komunikace a vstřícná snaha vedoucí k naplnění
požadavků a potřeb seniorů v obci (snaha o zajištění dotací na
zbudování Domu seniorů mimo rozpočet obce)
podpora dalšího rozvoje dětského hřiště, které je zbudováno zásluhou celého obecního zastupitelstva, nikoliv jedním
jedincem, jak by se nyní zdálo
hospodaření tak jako doposud, s vyrovnaným rozpočtem
Všichni kandidáti prohlašují, že zde nemají pouze hlášené
trvalé bydliště, ale aktivně zde žijí každodenním životem obce
a skutečně zde také bydlí.
Kandidáti, kteří pracují i v současném zastupitelstvu z naší
kandidátky, dostatečně prokázali
vůli spolupracovat se širokým spektrem všech občanů i
s organizacemi, naslouchají a snaží se řešit jejich požadavky,
připomínky a problémy, stejně tak jako mají zájem a snahu i
další kandidáti.
Jsme dobře seznámeni s finanční situací obce a při realizaci
našeho programu z ní budeme vycházet, současně se pokusíme
o navýšení příjmu obce získáním potřebných dotací poskytovaných státními i soukromými subjekty. Věříme ve vzájemnou
spolupráci všech kandidujících stran a jejich členů tak, aby
vedla ke spokojenosti Vás voličů.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
1. Bc. Zdenka Kollmannová, 43 let, ředitelka MŠ
Novosedly, bez politické příslušnosti
2. Richard Foltýn, 41 let, podnikatel
Novosedly, bez politické příslušnosti
3. Ivana Černošová, 37 let, vychovatelka ZŠ
Novosedly, bez politické příslušnosti
4. Libor Bárta, 50 let, technik
Novosedly, bez politické příslušnosti
5. Pavel Lukeš, 63 let, důchodce
Novosedly, bez politické příslušnosti
6. Petr Lukeš, 63 let, technik
Novosedly, bez politické příslušnosti
7. Marcela Škarvadová, 37 let, technolog
Novosedly, bez politické příslušnosti
8. Lenka Pecová, 22 let, studentka
Novosedly, bez politické příslušnosti
9. Tomáš Blaha, 23 let, vinař - obchodník s vínem
Novosedly, bez politické příslušnosti
10. Patrik Němec, 20 let, student VŠ
Novosedly, bez politické příslušnost
11. Lenka Foltýnová, 39 let, finanční manager
Novosedly, bez politické příslušnosti
12. Marek Škarvada, 39 let, operátor strojů
Novosedly, bez politické příslušnosti
13. Alois Svízela, 20 let, student
Novosedly, bez politické příslušnosti
14. Zdenek Ritter, 36 let, technik
Novosedly, bez politické příslušnosti
15. Michal Černoš, 36 let, vedoucí skladu
Novosedly, bez politické příslušnosti
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Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
Vážení spoluobčané
v nadcházejících komunálních volbách kandiduje do zastupitelstva naší obce také čtrnáct nezávislých kandidátů z řad
občanů obce, jejichž kandidatura byla navržena KDU-ČSL.
O Vaše hlasy se ucházíme proto, abychom v případě našeho
zvolení do zastupitelstva mohli pracovat ve prospěch obce,
abychom tak byli účastni při jejím dalším všestranném rozvoji.
Někteří z nás již zkušenosti v práci ve prospěch obce mají z minulých volebních období, jiní jsou zcela noví se snahou zařadit
se mezi ty, kteří budou o budoucnosti naší obce rozhodovat.
Jsme si vědomi řady složitostí, která činnost orgánů obce
provází, přesto jsme odhodláni v případě našeho zvolení dělat
vše proto, aby obec měla dostatek finančních prostředků z dotací
státních i ze zdrojů EU. Takto získané prostředky hodláme spolu
s prostředky obecními investovat do širokého spektra potřeb
občanů dle schválené Koncepce rozvoje vesnice:
· Budeme pokračovat v budování inženýrských sítí v lokalitě
„Mikulovská“ pro potřeby nové výstavby k bydlení.
· Je našim záměrem modernizovat stávající infrastrukturu
v obci, zejména úpravami starších chodníků a komunikací.
· Při péči o stávající majetek obce budeme dbát o jeho
funkčnost i vzhled, který přispěje k celkovému pohledu na obec.
· Budeme podporovat zájmovou a sportovní činnost svých
spoluobčanů ve všech věkových vrstvách.
· Naší snahou bude zkvalitňovat zázemí pro činnost sportovců, hasičů, myslivců, mládeže a dalších zájmových skupin
v obci.
· Podpoříme tradice a historii v kulturním životě obce stejně
jako nové společenské akce.
· Úzkou spolupráci nabídneme naší MŠ a ZŠ se snahou
zkvalitnit podmínky pro jejich činnost.
· Budeme nápomocni potřebným spoluobčanům při řešení
obtížných sociálních a složitých životních situací.
· Ve spolupráci s DSO Mikulovsko budeme pracovat ve
prospěch celého regionu mj. bude naší snahou obnovit přímé
autobusové spojení do Brna.
· Pro potřeby obce zajistíme pravidelný právnický servis.
· Samozřejmostí pro nás bude péče o vzhled obce, veřejnou
zeleň a životní prostředí.
· Budeme propagovat naši obec, abychom přilákali nové
podnikatelské subjekty a mladé rodiny.
· Zajistíme komunikaci obce a občanů, aby byly problémy
řešeny v jejich prospěch.
Věříme, že naše výše uvedené záměry se nám podaří naplňovat také za Vaší aktivní účasti ve spolupráci se členy zastupitelstva, kteří budou zvoleni z jiné než naší kandidátní listiny,
Víme totiž, že vzájemná spolupráce je nezbytná a rozhodující
pro zdárný rozvoj a prosperitu naší domovské obce.
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Nezávislí kandidáti obce Novosedly
Vážení spoluobčané,
blíží se konání komunálních voleb. Představujeme Vám náš
volební program a alespoň ve stručnosti cíle, s kterými jdeme
do voleb. Stejně jako v celé společnosti, převládají i u nás snahy
prosadit sebe na úkor celku, proto jsme se snažili náš výběr
kandidátů orientovat tak, aby v něm byly zastoupeny jednotlivé
skupiny obyvatel.
Našim hlavním cílem je vrátit náš region k tradičním hodnotám moravského venkova a k pocitu vzájemné sounáležitosti.
Proto budeme i nadále podporovat kulturní akce (např. hody,
vinobraní) a budeme se snažit rozšířit kulturu v obci o zájezdy
do městských divadel.
Důležitým předpokladem je, aby se politika stala opět věcí
veřejnou, vycházela od lidí a hlavně sloužila všem občanům, aby
se i díky ní vrátil pocit, že my všichni jsme součástí rozhodování
a že hlas každého z nás má svou váhu a znamená dost na to,
aby se s ním někdo zabýval. Proto budeme ve svém programu
usilovat o to, aby se každý občan mohl účastnit diskuse na
internetových stránkách obce, aby byly pro občany volně
přístupné formuláře pro jejich žádosti nejen na webu, ale
i v kanceláři OÚ. V neposlední řadě budeme usilovat o to,
aby byly našim občanům důstojně podávány kvalifikované
a vyčerpávající informace jak při osobním jednání, tak i
prostřednictvím místního rozhlasu, protože základem naší
práce musí být komplexní informovanost občanů o našich
záměrech s možností široké veřejné diskuse.
Chceme i nadále pokračovat v prospěšných projektech, které
čekají na svoji realizaci či pouze na dokončení tím, že budeme
důsledně a aktivně čerpat finanční prostředky z dotačních
titulů evropských fondů (např. dotační program “Rozvoj
venkova”). Budeme se snažit prohlubovat spolupráci s místními podniky a živnostníky s cílem rozvíjet a harmonizovat
společné zájmy.
Jednou z našich priorit je životní prostředí, proto se budeme
snažit rozvíjet ekologické myšlení občanů. Naší snahou bude
změna struktury lesa, ochrana a zamezení dalšího kácení a
obnova původních ploch lesních porostů. Současně s tímto jde
ruku v ruce i zajištění projektu a realizace ozeleňování obce.
Jsme si vědomi, že musíme začít už s těmi nejmenšími,
protože jejich budoucnost je spjata se zdravím naší planety a
každý z nás k němu může velmi přispět. Proto budeme podporovat ekologické projektové dny ve školských zařízeních.
Uvědomujeme si, že je nezbytné udržet v naší obci činnost
školských zařízení v současném rozsahu tak, aby byly pro
všechny rodiče zárukou dobré péče a kvalitního vzdělání, proto budeme jejich činnost podporovat, zejména pak dbát na
jejich materiální vybavenost a v případě nutnosti důsledněji
řešit případné stížnosti. Součástí práce s mládeží je i podpora
a vytváření podmínek pro volnočasové aktivity, které by měly
vyplnit dětem jejich volný čas smysluplnou činností. Jenom
spokojené a zaměstnané dítě nemá důvod zahrávat si s drogami
a alkoholem. Součástí našeho programu je také bezpečnost dětí
na nově vybudovaném dětském hřišti, proto budeme usilovat
o vyřešení jeho oplocení, jakož i o rekonstrukci a dobudování
chodníků či přechodů pro chodce (případně zpomalovacích
retardérů) s ohledem na jejich skutečnou využitelnost a ko-

munikací v celé obci.
Ve svém programu nezapomínáme ani na starší spoluobčany,
kterým se budeme snažit pomoci vyřešit jejich problémy poskytováním informací nejen naší radou, ale i prostřednictvím
vzdělávacích programů a besed. Ke zkvalitnění jejich života
chceme i pro ně vybudovat odpočinkovou a relaxační zónu a
dále pokračovat v dosavadní péči zdravotní a sociální.
Chceme hledat řešení bydlení i pro mladé rodiny s dětmi
nebo sociálně slabé občany, kteří se ne vlastní vinou dostali
do tíživé životní situace.
V neposlední řadě bude naším úkolem zlepšit podmínky
pro činnost zájmových organizací a zprůhlednit přidělování
finančních prostředků těmto organizacím. Budeme usilovat
o zachování vyrovnaného finančního rozpočtu obce a jejího
dalšího nezadlužování se.
S cílem ochránit zdraví občanů a majetek obce, chceme
úzce spolupracovat s policií na řešení vandalismu (kamerový systém), zamezit volnému pohybu psů v obci (obecně
závaznou vyhláškou) a zabezpečit funkčnost integrovaného
záchranného systému.
Až budoucnost ukáže, jaké úkoly bude třeba dále plnit dle
situace v naší obci a s ohledem na celospolečenský vývoj.
Děkujeme.
Kandidátní listina
P.č. Jméno, příjmení
Věk Povolání
1. Ing. Jaromír Mikuška, 42, vedoucí prodeje stavebních strojů, 		
bez politické příslušnosti
2. Ing. Milan Masařík, 39, zástupce vedoucího zkušební stanice, 		
ČSSD
3. Marek Ritter, 38, živnostník
bez politické příslušnosti
4. Jiří Hamerník, 45, velitel městské policie
bez politické příslušnosti
5. Mgr. Soňa Šimková, 49, živnostník
bez politické příslušnosti
6. Kateřina Grunertová, 36, logistik
bez politické příslušnosti
7. Hana Krejčová, 36, prodavačka - pokladní
bez politické příslušnosti
8. Nela Chmelíková, 42, pojišťovací poradkyně
bez politické příslušnosti
9. Lubomír Janata, 38, strojník stavebních strojů
bez politické příslušnosti
10. Stanislav Labaj, 38, živnostník
bez politické příslušnosti
11. Leona Žárská, 42, administrativní pracovnice
bez politické příslušnosti
12. Karel Krejčí, 36, zaměstnanec pohřební služby
bez politické příslušnosti
13. Tomáš Langer, 36, údržbář
bez politické příslušnosti
14. Marek Jurkas, 40, živnostník
bez politické příslušnosti
15. Vlastimil Rošťanský, 51, zámečník
bez politické příslušnosti
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Zprávy ze školy
První třída
V letošním školním roce navštěvuje první třídu 16 žáčků.
Spolu s paní učitelkami je ve třídě přítomna i asistentka pedagoga Ivana Černošová, která je dětem i ostatním vyučujícím ve
třídě velkou pomocnicí a oporou. Poděkovat bych také chtěla
paní učitelkám z MŠ Novosedly a MŠ Nový Přerov, které pilně
připravovaly děti na vstup do školy. Všichni prváčci jsou velmi
šikovní :-)
Nikola Novotná

Michal Halász
O prázdninách jsem byl na příměstském táboře v Novosedlech. Jezdili jsem na různé výlety. Jeden z výletů, který se mi
líbil, byl krytý bazén v Hrušovanech. Po bazénu jsem šli na oběd
do Pizzerie a taky na zmrzlinu. S mamkou a Eliškou jsme byli
v Mikulově v Pizzerii La Bašta. Moc se mi tam líbilo. Šli jsme
na prohlídku zámecké zahrady a pak jsme šli na Kozí Hrádek.
Viděli jsme skoro celý Mikulov jako na dlani. S tetou jsem
byl na poháru, byli jsme na pouti s taťkou, tetou a Eliškou. V
Novosedlech jsem chodili v průvodu a pak na kolotoče. Byli
jsem ve fotoparku v Dolní Rožínce. Zajeli jsem taky na Šiklův
Mlýn, kde byl dětský den. Bylo tam plno soutěží a atrakcí.
Prázdniny se mi líbily.
Petr Václavík
O prázdninách jsem odjel s tetou a strejdou do Hradce Králové. Dojeli jsme k tetě domů, vybalil jsem si věci. Šli jsme na
zahradu a hladi jsem si pejska. Jmenovala se Digina. Vzali jsme
košíky a šli jsme na houby. Byli jsme na kraji lesa začalo pršet.
Rychle jsme utíkali se psem do strejdovi boudy. Jak přestalo
pršet,,,, tak jsme šli domů na oběd. A po obědě jsme šli na zámek.
Potom jsme jeli domů. Přijel bratranec a ve tři ráno jsem jeli do
Chorvatska. Dojeli jsem do Chorvatska v devět ráno a ubytovali
jsme se u jedné paní. Druhý den jsme šli dolů k vodě. Tam jsme
se koupali. Pak jsme šli do bytu a spát. Druhý dem jsme jeli na
Plitvické jezera.
Každý den
jsme chodili na pláž. A jeli jsme domů. Dojeli jsme domů večer
a na druhý den nás taťka a mamka odvezli k babičce a tam jsme
jezdili na kole na hřiště a zpátky, na hřišti jsem zakopl o kořen
a spadl jsem do blata celý. Bratranec mi pomohl z toho blata
ven a babička mi nadala.

Očima čtvrté třídy – MOJE PRÁZDNINY
Letti Koops
O prázdninách jsem byla s mamkou v Německu. Viděla
jsem poprvé jak se líhne kuřátko. Bylo žluté a moc roztomilé
pojmenovala jsem ho Píti. Jednou jsme šly s Evou a Anni do
lesa chtěly jsme tam večeřet. Jenže Eva našla žabičku a ona si jí
nechala jako domácí zvíře. Když jsme došly domů, vzaly jsme
kartón na boty a udělaly jsme pro žabičku domeček z listí, půdy
a dalších materiálů. Skoro každý den jsme se koupaly v rybníku
a ve studánce, která má 8 stupňů. Potom rychle do teplé vany. V
rybníku je malý ostrov a na tom ostrově je velká vrba. Na ní si
děláme s Evou domeček. Poslední den jsme si už moc nehrály.
Pustily jsme žabičku zase do přírody.

Saška Janatová
O prázdninách jsem byla nejprve u babičky Hanuškové a
potom na táboře. Poznala jsem spoustu kamarádů. Někteří kamarádi tam byli z minulého roku. Hráli jsem spoustu her. Měli
jsme takovou hru, že jsme plnili úkoly a uklízeli si v chatce,
tak dostávals takový obrázek a když jich měls plný počet, tak
dostals odměnu. Pak jsem ještě jela k tetě Haně do Valtic. Byli
jsme s tetou a strejdou a Kájou se podívat do zámecké zahrady
v Lednici. Chtěli jsme se podívat nahoru na Minaret, ale se
zrovna opravoval. Tak jsme šli dál. Jsou tam rybníky a na vodě
plavou kačenky. Já jsem šla blíž a kačenky plavaly taky blíž a
daly by se klidně hladit, ale já to radši nezkoušela. Byli jsme
ještě v zoo Hodonín. Nejvíce se mi líbila malá opička. Maminka
ju pořád vozila na zádech. Potom tam byli dva žraloci. U nich
bylo hodně lidí, všichni si je fotili a natáčeli, takže se k nim
nedostal nikdo. Byli jsem ještě na stezce bosou nohou. Bylo to
fakt žůžo. Potom jsem byla ještě u babičky Janatové. Chodili
jsme na procházky s fenkou Sendinou. Byli jsme s tetou Silvou
a s Terkou na houbách. Našli jsme dva koše hub. Vrátili jsme
se a já se připravovala do školy. Prázdniny se mi moc líbily.
Terezka Franková
O prázdninách jsem byla nejdříve v táboře. Našla jsem si
kamarádky Kláru a Nikču. Nikča mě naučila dělat hvězdy a
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stojky. Po táboře jsme byli na Slovensku u babičky. Vyráběla
jsem ze starých krabic domečky a stany, nábytky a dále. Potom
jsme všichni jeli na hotel Panorama u Blanska. Hned po ubytování jsme šli do bazénu Pepa se učil plavat a já skákat šipky.
Když jsme šli na večeři, stála přede mnou velká řada. A když
jsem byla na řadě, začal se mě ptát ukecaný kuchař. Jednou
jsme jeli na na propast Macochu. Bylo to super! Viděli jsme
tam anděla, který měl hlavu někde v oblacích. Vedle něho byla
hlava krokodýla. Táta mi to vyfotil asi pětkrát. Pak tam byly
jako dva rampouchy s roztomilým názvem: Romeo a Jůlie, ale
se nikdy nespojí. Bylo tam jezírko, o kterém se říká: “Když tam
hodíš pětikorunu, tak se šťastně rozvedete.“ Jeli jsme loďkou.
Jak jsme se vrátili na hotel, šli jsme do bazénu. Začalo pršet,
ale nám to vůbec nevadilo, protože tam byla stříška. Předposlední den na hotelu jsme byli v krytém bazénu. Dělala jsem
kotrmelce a stojky. Na hotelu byl pán, který ukazoval ptáky.
Jednoho mi dal na ruku. Ještě jsme lezli na lanový žebřík. Já
jsem vyšplhala až na konec žebříku u třetího patra. V úterý
jsme jeli domů. Konečně jsem si mohla hrát s Danim. Táta se
domluvil, že budeme mít studnu. Takže máme na poli pěkné
bažinové jezírko, které je asi dva metry hluboké. Uplynul týden
a rodiče museli nakupovat věci do školy. My jsme museli být
u babičky a dědy. Byl tam i Tomáš, takže to bylo nudný. A tak
skončily moje bezva prázdniny.
Co se událo ve škole během prázdnin
Je všem jasné, že jakmile „zapadnou“ dveře za posledním
žákem s vysvědčením, ztichnou třídy a chodby školní budovy
natolik, že se zvláštním pocitem procházíte místem v úplně jiné
dimenzi. Každou chvíli čekáte na jakýkoliv hlásek, smích, křik
– a ono NIC. A tak se ticho schoulí do nejbližšího rohu, vyčkává
a roste. Ale jen na malou chvíli. Zvuk nářadí, hlasy řemeslníků a
lomoz všeho druhu zaplní prázdné prostory. A je to! Vymalovaná
první třída s novým nábytkem, opravené malby na chodbách,
schodišti a všude tam, kde bylo třeba, přimontovány lišty na
pověšení obrazů ve třídách a hlavní událost – zmizel vstup do
sklepa na školním dvoře. Ano, klouzačka je pryč! Místo ní je
položena hezká dlažba. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
všech opravách a zkrášlení naší krásné školy.
Akce v tomto školním roce
Jen v krátkosti uvedu některé akce, na které se můžete těšit
společně s našimi žáky: Září – beseda o Dravcích s praktickou
ukázkou ze záchranné stanice Ikaros Pelhřimov, jablíčkový den;
Říjen – projektový a úklidový den Není mi to jedno, přiložím
ruku k dílu, Drakiáda, Afrikana – africké tance u nás ve škole;
Listopad – Den duchů, návštěva filmového představení, Třídní
schůzky; Prosinec – Čerti a Mikuláš ve škole, Vánoční besídka
s jarmarkem, posezení u stromečku, návštěva Betlémů; Leden
– 11. školní ples; Únor – zápis nových žáků, Den otevřených
dveří, jarní prázdniny; Březen – návštěva knihovny, Obrácená
výuka, divadelní představení; Duben – Vajíčkový den, Třídní
schůzky, nabídka programů CHKO Pálava, Lipka; Květen –
společná exkurze po Baťově kanále, Jarmark; Červen – Branný
den, beseda s myslivci, Nocování ve škole, Den se záchranáři,
Zahradní slavnost a jiné další akce… Věřím, že tento školní rok
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bude krásně pestrý a veselý, plný skvělých zážitků a zajímavých
poznatků pro všechny.
Informace o škole a konaných akcích
Před budovou školy máme vitrínu, kde se můžete dočíst o
všech konaných akcích a jiných činnostech. Pokud máte zájem
navštívit některého z pedagogů, můžete si domluvit schůzku
během konzultačního dne. Potřebné informace najdete i na
webových stránkách naší školy – stejně tak i různé aktivity
jednotlivých tříd – www.zsnovosedly.cz
Zájmová činnost ve škole
I v tomto školním roce spolupracujeme s DDM v Mikulově
a otevíráme pro naše žáky sedm zájmových kroužků – hra na
flétnu, hra na kytaru, pohybové hry, taneční kroužek, pěvecký
kroužek, dramatický kroužek, výtvarný kroužek. Celoroční
úhrada kroužků je 300,- Kč a 400,- Kč výtvarný kroužek. Připomínám, že k otevření výše nabízených kroužků je potřeba
deseti žáků. Pokud nebude tento počet naplněn, kroužek se pro
tento školní rok otevírat nebude. Veškeré potřebné informace
o zájmové činnosti najdete ve vitríně u školy a na webových
stránkách.
			
MGR. JANA ZVONKOVÁ

Z obecní kroniky - rok 2006
Po zažehnání dvou velkých povodní, plynul život obce opět ve
svých kolejích.
- dvě velké povodně nezastavily dokončení výstavby kanalizace, čistírna odpadních vod je již ve zkušebním provozu od
19. 9. 2006,
- před zdravotním střediskem byl položen nový chodník a
vybudována parkovací plocha pro osobní auta návštěvníku ZS
za 84 186,-,
- kolem hřiště byly přístupové cesty značně narušeny povodněmi a výkopem kanalizace, byl položen nový asfaltový povrch,
zakázku provedla firma COLAS Znojmo za 1 176 790,- volby do Senátu ČR proběhly dne 2. a 3. června 2006, zapsaných voličů bylo 888, počet vydaných obálek 510, odevzdaných
platných hlasů bylo 509 tzn. volební účast byla 57,31 % voličů,
- byla upravena tréninková plocha pro potřeby SDH na vyčleněném obecním pozemku v blízkosti ČOV na Filtru,
- během prázdnin probíhaly opravy v Základní škole - výměna
oken a vstupních dveří za 673 641,-, v MŠ byla provedena
izolace budovy, sociální zařízení s položením dlažby a přípojka
na kanalizační síť za 352 025,- . MŠ obdržela finanční dar od
KSČM 50 000,- a 60 000,- od vydavatelství PRES VLTAVALABE,
- bylo vybudováno kolumbárium pro zatím sedm kójí za 51
833.60,- byla vybudována asfaltová cesta kolem viničních tratí Stará
hora za 8 868 176. 60,- , stavba byla financována Ministerstvem
zemědělství ČR,
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- v ohrázování řeky Dyje “stavidlo” ,investorem bylo Povodí
řeky Moravy a Dyje, akce stála 6 500 000,- ,
- byl položen asfaltový povrch na vozovce od křižovatky u školy
až po firmu HTS za 404 364,Volby do Obecního zastupitelstva proběhly ve dnech 20. až 21.
10. 2006. Kandidovalo 56 občanů ve čtyřech politických stranách. Počet členů OZ byl stanoven 15. Do voličských seznamů
bylo zapsáno 890 voličů, počet odevzdaných platných obálek
byl 432. Mandáty pro volební strany- Č. j , Čistá společnost 2,
pro č.2- Sdružení nezávislých kandidátů 7, pro č. 3- Občanská
demokratická strana 1, pro č. 4- KDU- Československá strana
lidová a nezávislý kandidáti- 5.
Zvolení členové OZ dle mandátů SNK – 7 - Křemeček J.- 230 hlasů, Lukeš P. - J 94 hlasů, Colašová J. - 189 hlasů, ing. Lukeš Petr - 184 hlasů, Ritter M. - 183
hlasů, Foltýn R. - 174 hlasů, ing. Šimek J. - 145 hlasů.
KDU-ČSL a Nezávislí ,,5“ - Trefilík Fr. - 231 hlasů, Mgr. Zvonková J. - 160 hlasů, Václavík J. - 133 hlasů, Malásek P. - 131
hlasů, Vlnková L. - 102 hlasů.
ODS- 1 - Korenko Richard- 152 hlasů
Čistá společnost - 2 - ing. Masařík M.- 121 hlasů, Jurkas M.
- 134 hlasů.
Ustavující schůze OZ se konala 3. 11.2006, veřejným hlasováním byl zvolen starostou obce p. František Trefilík, místostarostou p. ing. Milan Masařek.
Byly zvoleny výbory: Finanční - předseda Korenko R., členové:
Foltýn R., Vlnková L. a za občany Štyksová L., Křivánková M.
Kontrolní výbor: Předseda Křemeček J., členové: ing Lukeš P.,
Václavík J., za občany Němcová O., Křivánková M.
Komise: Kulturní - Mgr. Zvonková J., Mgr. Krivjanský L.,
Křivánková M.
Sociálně-zdravotní: Předseda Václavík J., členové: Malásek P.,
Ledvinová M., Krejčová Irma.
Činnost výboru a komisí:
Finanční výbor - finanční rozpočet obce rok 2006
Příjmy: Schválený rozpočet 23 626 700,- KČ
Rozpočet po změnách 27 744 400,- KČ
Skutečnost 27 015 949.70 KČ
Investiční dotace ze Státních fondů 12 797 095,- KČ
Investiční dotace z Krajských fondů 130 000,- KČ
Výdaje: Schválený rozpočet 32 731 500,- KČ
Rozpočet po změnách 37 149 200,- KČ
Skutečnost 35 885 561.55 KČ
Kanalizace a ČO 24 688 486. 50 KČ
Silnice a opravy 1 883 486.10 KČ
Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2006 - Fond dlouhodobého
majetku byl 84 810 817.03 KČ z toho budovy 41 264 560.82
KČ, pozemky 29 730 585.51 KČ, stroje a zařízení 1 110 021.70
KČ, DHM 1 168 589.30 KČ, účet řady 3 a 2- 11 537 060.40 KČ.
Komise bytová nezasedala, komise kulturní vypracovala plán
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kulturních akcí, komise sociálně zdravotní- navštívila 50 občanů v adventní době, komise pro správu obecního majetku se
zabývala pronájmem vinic.
Hospodářský život - průmysl: Cihelna WIENERBERGER,
HTS, Navara.
Zemědělství a vinařství: v katastru obce je 450 ha vinic
Společenský život: v obci zajišťují organizace, sdružení, spolky,
knihovna s internetem.
Konaly se plesy, fašaňk, proběhla výstava vín, bylo 256 vzorků, uděleno 78 zlatých medailí, šampiónem výstavy byly: bílé
víno Vinařství Kovasc, červené víno p. Aleš Bedřich z Březí,
dále se konal Dětský den, krojované hody (návštěvníků 650),
Slavnosti vinobraní.
Hlavní společenskou a kulturní akcí byl “Křest knihy Vinařská
obec Novosedly”, která byla vydána k výročí 730 let od první
písemné zmínky o obci. Proběhla 9. 12. 2006 v sále na radnici,
rovněž byly vystaveny kroniky, pamětní knihy, fotoalba.
Školy: Základní škola - 74 žáků, Mateřská škola- 50 dětí.
Matrika: obyvatelů v obci 1 054, narodilo se 9 dětí- 5 děvčat a 4
chlapci, uzavřely čtyři sňatky, rozloučili jsme se s osmi občany.
Pokračování příště.
MILENA KŘIVÁNKOVÁ,
kronikářka

Fotografie: 2x křest knihy “Vinařská obec Novosedly”
Autor snímků: Michal Šupálek
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placená inzerce

Milí účastníci příměstského tábora v Novosedlech 2014,
chtěly bychom vám všem touto cestou poděkovat za báječných deset dnů, kdy jste se vzdali počítačů, tabletů a televize,
dnů, kdy jsme spolu s vámi mohly prožít spoustu legrace a
dobrodružství.
Až si budete prohlížet fotografie, určitě si připomenete
např. plavání v Hrušovanech s fantastickou pizzou k obědu,
návštěvu jeskyně v Mikulově a pravou výletnickou svačinu
(řízek s chlebem) na Kozím hrádku, vaření buřtguláše v kotlíku,
kdy jsme se všichni olizovali až za ušima, výlet do Valtic, kde
jsme navštívili Zemědělské muzeum a přejedli se v restauraci
U Kapitána. Také exkurze do Cihelny byla zajímavá a poučná
(už jen to, že sem se hned tak někdo nepodívá), výlet vlakem do
Jevišovky a ta dlouhá cesta pěšky zpět, která stála opravdu za
to. A hlavně palačinky, táborák a nocování poslední den tábora
byl super. Všem rodičům tímto děkujeme za skvělé dobroty.
Pro ty, kdo si stále ještě nevzpomínají, přidám ještě pár hesel
– Klíště, bomba, Bradavice, bobkocuc, smrťák, Bobřík mlčení,
píšťalka, zakázaný pískový kopec, akát a tak dále.
Dovolte ještě poděkování paní Hrůzové za pomoc při plánování programu tábora, za skvělé palačinky a buřtguláš, penzionu
Kristýna za trpělivost a přípravu oběda a panu Korenkovi, který
nás provedl Cihelnou.
Těšíme se na vás za rok na dalším příměstském táboře.
Prázdninám a táboru třikrát ZDAR! ZDAR! ZDAR!
Hodně úspěchů ve školním roce vám přejí vaše vedoucí
Zdenka Kollmannová a Michaela Šobrová

Fotografie: 4x příměstský tábor
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