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Krátké zprávy z radnice

Místní sociální služby

SDH připravili prázdninovou akci pro
děti, MS Vrch pozvalo spoluobčany na
posezení u cimbálu, před pár dny proběhla v obci slavnost vinobraní, kterou
organizovaly členky kulturní komise a
budiž vzpomenuta rovněž akce na rozloučení s prázdninami, kterou organizovala
místní farnost.
Na srpnovém jednání zastupitelstva obce
zazněla slova díků adresovaná všem organizátorům uvedených akcí.

Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. V
Jihomoravském kraji poskytujeme terénní
pečovatelskou službu lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost kvůli věku (starší
65 let), chronickému onemocnění nebo
zdravotnímu postižení (od 19 let věku)
a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Naší snahou je poskytovat
podporu a pomoc klientům tak, aby co
nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít život mezi
svými blízkými a přáteli. Základem naší
činnosti je důsledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů,
kteří si vybrali pečovatelskou službu
obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby. Klientům pomáháme s péčí
o vlastní osobu, s vytvořením podmínek
pro vaření, s donáškou a servírováním
jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o
vlasy a nehty, úklidem, praním, žehlením,
nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod
klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do
knihovny, kde mu poskytneme pomoc a
podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme
v každé obci v pracovní dny od 7.00 do
20.00 hodin. V rámci transparentnosti
výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po
minutách! Pro potřeby nejenom našich
klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní
linku, tzv. Stříbrné sluchátko - 800 888
365, kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a přání volajících.
Našim klientům nabízíme další podpůrné
služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.
mssluzby.cz nebo na bezplatné telefonní
lince 800 888 722.

FRANTIŠEK TREFILÍK,
starosta

Omluva
V minulém čísle Novosedelských
listů jsem při poděkování sponzorům
Dětského odpoledne nesprávně uvedla
název Honebního společenstva. Jedním
z našich sponzorů bylo Honební společenstvo Nový Přerov. Tímto se omlouvám
za nedopatření.
KOLLMANNOVÁ ZDENKA,
předsedkyně kulturní komise Novosedly

Poděkování
Kulturní komise obce Novosedly
děkuje touto cestou místnímu vinařství
Vinofol za darování hroznů, které firma
věnovala na vyhotovení symbolu vinobraní – tj. velkého hroznu, který v historickém průvodu nesou sklepníci.
(V předešlých létech darovávala
hrozny na vyhotovení tohoto symbolu
také firma Marcinčák a starosta obce
pan František Trefilík.)
KOLLMANNOVÁ ZDENKA,
předsedkyně kulturní komise Novosedly

Uzávěrka příštího vydání
Novosedelských listů je

6. prosince 2013.
Své příspěvky zasílejte na
listy@novosedlynamorave.cz

Povolování staveb a stavebních úprav
Novela stavebního zákona č.
350/2012 Sb. s sebou přinesla řadu
změn v ohlašování realizovaných staveb
a stavebních úprav. Ne každý stavebník,
a to i v naší obci, tyto změny aplikuje při
realizaci jím prováděné stavby.
Nejčastější chybou, a tím i proviněním proti ustanovení zákona, je neohlášení stavby či rozsáhlejších stavebních
úprav nemovitostí včetně úprav terénních, stavebnímu úřadu, který je místně
příslušný v našem případě StÚ Drnholec.
Ne na každou stavbu je vydáváno
stavební povolení, ale celá řada staveb
vyžaduje tzv. územní řízení, které je
dle zákona ukončeno „rozhodnutím o
umístění stavby“. Jedná se zejména o
novostavby RD do 150 m2 zastavěné
plochy, stavby plnící doplňkovou funkci
ke stavbě hlavní (hospodářské budovy,
garáže, oplocení).
Zákon řeší celou řadu specifik pro
jednotlivé druhy staveb (např. výstavba skleníků, do 40 m2 či bazénu do 40
m2 nevyžaduje územní souhlas pokud
je stavba realizována na pozemku rodinného domku, ale nejméně 2 m od
hranice pozemku), proto je důležité, aby
stavebníci před zahájením staveb a úprav
konzultovali záležitost se stavebním
úřadem (možno i prostřednictvím OÚ
Novosedly).
Vzhledem k té skutečnosti, že výše
uvedené změny zákona nejsou ještě
dostatečně zažity, vyzývá Rada obce Novosedly všechny potenciální stavebníky,
aby před zahájením staveb věc projednali
resp. svěřili její přípravu projektantům,
kteří mají s přípravami staveb zkušenosti.
FRANTIŠEK TREFILÍK,
starosta

www.novosedlynamorave.cz
www.novosedly.eu
Všechna vydání Novosedelských listů od roku 1999 máte možnost
najít na webových stránkách obce v digitální podobě.
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Za školou
Za školou máme malý školní dvůr, na kterém jsem si dříve
hrávali, pořádali různé akce a starali se o něj. Každou velkou
přestávku jsme chodívali ven – svačit a proběhnout se, chodili
jsme se i učit ven, jen si vzali něco na sezení v trávě. Tomu
všemu je konec. Smutné. I když je venku hezky, sluníčko svítí,
je teplo - svačíme ve škole. Nemůžeme ven z jednoho prostého
důvodu: mnoho skla v trávníku, cigaretové nedopalky, láhve
od alkoholu, plechovky a jiný odpad. Ve čtvrtek 5. září 2013 –
odpoledne byl celý dvůr vyklizen a zbaven všeho, o co se děti
mohou poranit. Jaké bylo naše pondělní ráno 9. září 2013? Opět
velký nepořádek – cigaretové nedopalky, papírky, sklo a rozbité
obložení u školy. A nejsmutnější – ven jsme dali přes víkend
květinku (begónii) – kvetla nám tady ve škole osm let, dělala
radost a protože byla napadena škůdci, ošetřili jsme ji a postavili
za dveře ven, aby sluníčko a čerstvý vzduch pomohl. Květina
byla zničena – vytrhána a její části nalezeny na různých místech
dvora, květináč rozbit na malé kousky se stejným rozsahem (až
u hřiště), hlína rozházena – někdo se cvičil v házení na budovu
školy. Je to již druhá květina, která dopadla tímto smutným
způsobem. Před začátkem školního roku to byl krásný velký
ibišek, našli jsme ho bez květináče, olámaný a hozený v rohu
školního dvora. A tak se ptám – komu vadí krásy, které si kolem
sebe tvoříme, aby nám bylo dobře? Proč je třeba ničit prostředí,
kde si hrají děti? Mohla bych tady krásně použít název písně
od známé skupiny Katapult – A co děti, mají si kde hrát? Chtěli
jsme otevřené prostranství, bez oplocení. Je velká škoda, že plot
bude opět nutností.
MGR. JANA ZVONKOVÁ
PLACENÁ INZERCE

www.uver-na-bydleni.cz
Máte zájem o snížení splátek stávajícího úvěru nebo hypotéky?
Máte zájem nebo modernizovat své bydlení?
Máte zájem kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru řešení
Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány na míru
pro Vás a ZDARMA!
Osobní jednání přímo u klienta doma!
Finanční poradce:

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618

Příměstský tábor - poděkování
Jménem všech dětí i vedoucích příměstského tábora bych
chtěla poděkovat personálu restaurace Kristýna za vstřícnost a
příjemné prostředí. Moc nám u vás chutnalo a těšíme se opět
za rok.
Hasičům bychom chtěli poděkovat za úžasné odpoledne,
které začalo prohlídkou zbrojnice a vyzkoušením výstroje,
pokračovalo jízdou v hasičském autě na hasičské hřiště, soutěžemi, ukázkou první pomoci, vodním osvěžením a nakonec
opékáním špekáčků.
V neposlední řadě patří dík Obci Novosedly za příspěvek
300,-Kč na dítě. Je to velká pomoc rodičům.
Paní Hrůzové bych chtěla také věnovat poděkování za každoroční přípravu a pomoc při realizaci tábora.
Poděkovat chci i vedoucím tábora paní Michaele Šobrové
a studentce Michaeli Novosadové a hlavně všem dětem, které
se tábora účastnili, za skvěle prožitých 14 dní. Těšíme se opět
za rok.
A Barunce Mandové díky za skvělý článek. Vtipně v něm
shrnula program celého tábora.
ZDENKA KOLLMANNOVÁ
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Drnholecký luh
Nedaleko od Novosedel (za řekou Dyjí) se nachází evropsky
významná lokalita (EVL) DRNHOLECKÝ LUH. Co si pod
tímto pojmem představit? Evropsky významné lokality jsou
součástí soustavy chráněných území Evropské unie NATURA
2000.Vláda ČR v r. 2004 schválila 864 EVL, které byly vybrány
dle směrnic, určujících přehled cenných stanovišť a přehled
živočišných a rostlinných druhů, zasluhujících ochranu. Počet
EVL v ČR je průběžně upravován.
DRNHOLECKÝ LUH, stejně jako další lužní lesy v ČR,
patří ke zbytku existujících luhů na území Evropské unie.
Vznik lužního lesa v této zemědělsky obhospodařované krajině umožnil soutok řek Dyje a Jevišovky. V něm se nacházejí
zbytky bývalých říčních ramen a tůní s příslušející vegetací.
Specifické podmínky lužního lesa jsou významné pro značné
množství rostlin a živočichů.
Lužní les se chová jako obrovská houba, která nasakuje a
vypařuje spoustu vody. Množství vody a doba trvání zaplavovaného území určuje charakter luhu. Hodně zaplavovaná a
podmáčená místa s vrbami a topoly tvoří měkký luh. Vyvýšené
a sušší lokality s krátkodobou záplavou s duby, lípami, jilmy,
javory tvoří tvrdý luh.
Každoroční záplavy dříve přinášely dostatek vody a živin
důležitých pro růst a vývoj lesa. V letech 1974 - 1975, kdy
byla provedena regulace Dyje a vybudován odvodňovací kanál,
se charakter DRNHOLECKÉHO LUHU významně změnil.
Nevím, že by v současné době byly používány vpustě, kterými
by les byl napájen dostatkem vody z řeky Dyje.Do lesa se tak
dostává podstatně méně vody než dříve, luh strádá, postupně
vysychá, zanikají slepá ramena, dochází k chřadnutí stromů,
vegetace, vymizení některých druhů rostlin.
Zmíním jeden příklad rostlinky, kterou v lese již nenajdeme.
Když jsem se v r. 1970 přestěhoval do Drnholce a Novosedel,
chodil jsem do zaplaveného lesa na kytice bledule letní. Vždy
jich byl plný les. Po vodohospodářských úpravách na Dyji tato
vzácná, chráněná rostlinka během několika let zcela vymizela.
Důvodem, že v DRNHOLECKÉM LUHU přesto žijí
významné rostliny a živočichové, jsou stále existující slepá
ramena, ponechané odumírající stromy, pařezy a spadlé větve,
které za přispění vlhkosti a teploty nabízejí příhodné podmínky
k životu.
Zde následuje malé odbočení a zamyšlení, proč je důležité
mrtvé dřevo?
V přírodním lese stromy rostou, dospívají, stárnou, umírají, rozkládají se a z živin, které se vracejí do půdy, rostou
zase nové. Odumírající a mrtvé stromy, padlé či stojící, jsou
nepostradatelnou součástí řady ekosystémů. Koloběhu života
stromů se účastní i tisíce druhů dalších organismů: bakterií,
hub, mechů a lišejníků, rostlin, hmyzu či ostatních živočichů.
Mrtvé dřevo poskytuje místo k životu, úkryt a zdroj potravy pro
plazy, obojživelníky, netopýry. Na starých stromech a v jejích
dutinách žije řada ptáků a savců. Mrtvé dřevo je tedy paradoxně
plné života.
V běžných hospodářských lesích nenecháváme stromy,
aby se dožily dospělosti, zestárly, zemřely a zetlely. Kácíme je
a odvážíme ke zpracování hned, jak vyrostou.

Chceme-li,k aby DRNHOLECKÝ LUH a jiné EVL obdobného charakteru nadále existovaly, musíme se zamyslet nad
tím, zda chceme být součástí přírody nebo zda chceme , aby
příroda byla naším sluhou? V případě m r t v é h o d ř e v a
o jeho osudu a osudu na něj vázaných organismů rozhodujeme
jen a jen my - lidé.
Ještě před olistěním stromů se v luhu objevuje bohatě kvetoucí podrost. Brzy na jaře rozkvete dymnivka dutá, plicník
lékařský - léčivá rostlina, mající různě zbarvené květy, zprvu
červené, později modrající, prvosenka vyšší, sasanka pryskyřníkovitá - jedovatá bylinka , orsej jarní. V okolí tůněk se vyskytuje
pomněnka bahenní. Rostliny jsou důležité pro výskyt řady bezobratlých živočichů. Žije zde např. světlopáska stříbřitá (můra)
či pestrokřídlec podražcový - motýl z čeledi otakárkovitých,
přísně chráněný, vyskytující se na teplomilných stanovištích
jižní Moravy. Nápadné jsou jeho housenky s červenočernými
výrůstky.
Předmětem ochrany v DRNHOLECKÉM LUHU je brouk
lesák rumělkový, jehož larvy se po dobu alespoň 2 let vyvíjejí
ve vlhkém, hnijícím lýku pod kůrou listnatých stromů a žabka
kuňka obecná, dosahující velikosti až 5 cm. Má bradavičnatou
kůži s jedovými a slizovými žlázami. Spodní část těla je zbarvena oranžovými skvrnami. Žije zde v tůních a zjara na sebe
upozorňuje typickým kuňkáním .
Je vůbec zajímavé pozorovat, jak na jaře každou větší kaluž,
tůňku, močál, bažinku, okraj rybníčku osídlí mnohé žáby z rodů
skokan, ropucha, kuňka, rosnička. Vodní prostředí obývají trvale
nebo alespoň v době rozmnožování. To se potom z vodních
ploch ozývá různorodé kuňkání, kvákání, skřehotání i dosti
značné hlasitosti. Většina žab klade vejce do vody, z vajíček
se líhnou pulci, po několika týdnech se měnící v malé žabky,
které dále rostou a dospívají až po několika letech.
Procházku DRNHOLECKÝM LUHEM zahajuji na mostě
přes Dyji u obce Jevišovka. Ihned pod hrází se dávám zpevněnou cestou vpravo a po pár krocích se ocitám v místě, kde
rostou staré duby o velikém průměru kmene. Ze všech stran se
ozývá veselé “cvrlikání” ptactva. Nejvýraznějším zvukem je
hlasité klování a tesání do dřeva. To datel černý loví dřevokazný
hmyz a mravence pod kůrou stromů. Jeho silný dlátovitý zobák
umožňuje zřídit hnízdo v dutině stromů. Oba datlí “partneři”
jej vytesají za 2 - 3 týdny do silného kmene. Datlí krátké nohy
jsou opatřeny dvěma prsty obrácenými vpřed a dvěma vzad,
takže mu umožňují obratné šplhání po kmenech. Kousek před
posedem přeskakují cestu ladným skokem dvě srnky, aby se
ukryly v houští. Vyplašený zajíc chvilku kličkuje po cestě a
záhy “odcupká” do zelené trávy.
Přicházím k chátrající myslivně “ŽOFCE”. Otevřenými
dveřmi a okny vstupuje dovnitř chlad, vítr a vlhko a dále ničí tuto
kdysi vznosnou stavbu. Dřevěné podpěrné sloupy a konstrukce trouchnivějí. Na zdech a přilehlém ocelovém přístřešku se
vyřádil nějaký “sprejer”.Ani nedaleký oplocený areál, sloužící
odchovu bažantů, nevykazuje známky, že by byl poslední dobou ke svému účelu využíván. Chudinka “ŽOFKA”, pamatuje
daleko lepší časy!
Kráčím dále asfaltkou ke křižovatce lesních cest. Zde odbo-
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čuji vpravo, abych se dostal ke krásnému rybníčku s ostrůvkem
vrb uprostřed. Blížím se tiše a nepozorovaně, se snahou nevyrušit jeho obyvatele. Mám štěstí, skryt za mohutnou hlavatou
vrbu, pozoruji několik párů divokých kachen. Sameček oděn
v krásný barevný šat, jeho družka v nenápadném hnědavém
odstínu. Kachny neustále přilétají a odlétají. Při startu prudce
mávají křídly a nohami, jakoby “šlapaly vodu”. Přistávají na
hladině tak, že nohy jim slouží jako vodní lyže či kluzáky,
svezou se a dosednou na vodu. V tom přilétá něco velikého.
Volavka přistane na okraji vodní plochy, několik kroků na vysokých, tenkých nožkách. Následuje zastavení, stoj na jedné
noze, číhání na svou kořist, bleskurychlý pohyb zobákem do
vody a rybička nemá šanci uniknout.
Netrvá dlouho a zpozoruje mne sojka. Na vyrušení reaguje
ostrým chraplavým křikem a upozorňuje tak ostatní lesní živočichy, že do jejich revíru vstoupil nepřítel - člověk. O sojce víme,
že je dokonalým imitátorem různých zvuků, dokáže napodobit
různé ptačí hlasy. Osazenstvo lesa se na sojčí výstražné signály
rozuteče, odletí a proto i já se obracím a popocházím zpět na
křižovatku cest.
Teprve zde si uvědomuji, že od vstupu do lesa mi znepříjemňují pobyt mračna dotěrných, písklavých a bodavých komárů. Je
dobré vědět, že krev teplokrevných obratlovců (tedy i člověka)
sají pouze samice. Samci se živí rostlinnými šťávami.
Má chůze směřuje vpravo po asfaltové cestě. Po několika
desítkách metrů se les rozestupuje dále od komunikace. Jsem
v místě, kde je vytvořen široký palouk.Po levé straně na okraji
lesa od většího krmelce s lizem odbíhají srnky. Nad sebou slyším
typické “pískání”. Tak se ohlašuje káně lesní. Zvedám hlavu k
nebi a spatřuji jeho elegantní krouživý let vysoko na obloze,
využívajíc velkého rozpětí křídel k ovládnutí vzdušných proudů.
Přestože tento dravec hnízdí na stromech v lese, loví výhradně
v otevřené krajině hlavně hraboše.
Na konci přímého úseku asfaltky najednou ze smrčin s nezaměnitelným hlasem vzlétne kohout bažanta. Jsem rád, že tento
nádherně zbarvený pták s dlouhými ocasními pery již patří do
naší přírody. Nebylo tomu tak vždy, neboť jeho původním domovem je Kavkaz. Na české území se dostal teprve ve 14. století,
kdy byl vysazován jako lovná zvěř pro potěchu šlechtických
rodů. Do 19. století se choval téměř výhradně v bažantnicích.
Uniklí jedinci vytvořili časem volně žijící populaci.
Jsem na konci vycházky DRNHOLECKÝM LUHEM. Za
celou dobu výšlapu jsem nepotkal ani “živáčka”. Využívám
lesního klidu, usedám na kmen padlého stromu a několik
okamžiků naslouchám ptačímu muzicírování. Jaký blažený to
pocit na duši ... Zbývá přejít mostek přes potok, naposledy se
pokochat pohledem do vzrostlého lesa a již se objevují první
domky Drnholce. Dyjskou ulicí dokráčím k “benzince”, kde se
rád občerstvím před návratem do Novosedel.
Závěrem si neodpustím ještě jednu poznámku. Rád sbírám
houby, abych je následně kulinářsky upravil a zkonzumoval.
DRNHOLECKÝ LUH mi poskytuje dostatek příležitostí k
uspokojení houbařské vášně. Když vím kdy a kam, pokud existují příhodné klimatické podmínky (teplo, vlhko) a mám štěstí,
že mne nepředběhnou jiní houbaři či slimáci nebo různé plísně,
které rovněž houby milují - nemusím z lesa odcházet s prázdným
košíkem. Zmíním jenom, že lze najít: hřib žlutomasý (zvaný
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babka), kozák topolový, různé pečárky (ne však žampiony, ty
si musím koupit v obchodě, neb se jedná o pečárky pěstované),
václavku, čirůvku bílou, fialovou a dvoubarevnou), různé bedly,
vatovec obrovský (laicky nazývaný pýchavka), špičku, sírovec,
hlívu ústřičnou , atd., atd.
LEOPOLD ŠROT

Lípa, český národní strom?
Kdysi ve škole jsme se učili, že českým národním stromem
je lípa a s ohledem k tomu, co se chystám napsat jsem se musel
podívat, jestli je tomu ještě tak. A stále to ještě platí. Vševědoucí
strýček gůgl říká, že lípa byla posvátným stromem slovanů a
spousta slovanských národů ji má jako národní symbol. Bývala
vysazována při významných událostech, jako svatba, narození
dítěte, výročí atd.
Jezdě hlavně po České republice u mě žádná otázka nevyvstala. Sem tam lípa, u studny, či křížku často stojí 4 lípy tvořící
sympatický čtyřúhelník. Takříkajíc procitnutí ale nastane, když
se člověk vypraví za hranice. A myslím tím hlavně hranice
s germánskými státy. Projíždějíce rakouskými a německými
vesnicemi a městy si člověk, který nevnímá jen památky a
pořádek, všimne, že všude roste spousta lip. A to nejen starých
pamětnic, ale i těch mladých, nedávno vysázených. Skupina
stromů na náměstích, v parcích, aleje podél cest.
Že nejsou má pozorování, alespoň co se týče naší vsi, lichá,
dokazuje i odpověď jednoho občana, který na otázku lip začal
vyjmenovávat (a takřka na prstech počítat) kde jsou u nás lípy.
Ano, zatímco u nás je možno lípy počítat na jednotky, tak v zahraničí to jsou řádově desítky a stovky.
Jsou lípy náročnější na údržbu? Úklid? Nejsou dostatečně
nóbl? Jsou nedostatečně barevné? Proč to u našich sousedů jde
a u nás ne? Nejsem zelený, ani bojovník za práva lip, jen se mi
toto téma vynořilo v mozku díky tomu, co vidím a v souvislosti
s množstvím stromů v celém našem katastru si tak říkám, že by
nebylo špatné tu nějakou tu lípu (a vůbec strom) navíc mít. A
tak doufám, že jednou si to víno Ve stínu lípy dám.
ONORÉ D.B.

Nabídka podnájmu
Nabízím podnájem v rodinném domě v Novosedlech
a to jedna velká místnost 25 m2 a jedna malá 15 m2 s
příslušenstvím. Měsíční platba včetně inkasa 6 tis. Kč
za obě místnosti a 4 tis. Kč za jednu velkou místnost.
Platby vždy na začátku měsíce s regulérní smlouvou. V
případě zájmu volejte non-stop na 736 153 506. Vhodné
pro jednotlivce nebo dvojici s dítětem jako přechodné
bydliště. Pokoje částečně zařízeny.
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Jsou i jiné světy, kde se zpívá
O letošní Památce zemřelých se chci s Vámi podělit o jeden
příběh z denního tisku, který mluví i o jiných světech, než je
ten nám důvěrně známý:
Člověk někdy najde to, co potřebuje, na hodně nepravděpodobném místě.Když jsem byl malý, byla naše rodina jednou z
mála v okolí, která měla telefon. Ještě jsem k té béžové krabici
na skříni u schodiště nedosáhl, ale fascinovalo mě, když do ní
máma mluvila. Jednoho dne jsem si přisunul židli a objevil, že
v krabici bydlí úžasná osoba. Jmenovala se “Informace, prosím”
a nebylo nic, co by nevěděla.
Tehdy byla máma zpívat se sborem na svatbách a já si hrál
v dědově dílně u ponku a praštil jsem se kladivem do prstu.
Strašně to bolelo, ale nemělo smysl brečet, protože doma nebyl
nikdo, kdo by mě utěšil. Chodil jsem zoufale po domě, cucal si
prst, ve kterém to cukalo, až jsem přišel ke schodišti. Telefon!
Pamatoval jsem si jen čísla 1 a 4, tak jsem je vytočil. A tichý
hlas mi řekl do ucha: Informace, prosím.” “Bouchl jsem se
do prstu,” zabulil jsem se slzami v očích do telefonu, vědom
si toho, že mám konečně posluchače. “Copak maminka není
doma?” ozvala se otázka. Vzlykal jsem. “Teče ti krev?” zeptal
se hlas. - “Ne, ale uhodil jsem se kladivem.” - “Můžeš si otevřít
ledničku?” Odpověděl jsem, že ano. “Tak si odštípni kousek
ledu a přidrž si ho u prstu,” řekl hlas.
Nu a pak jsem volal “Informace, prosím” na všechno. Dozvěděl jsem se, že Aljaška a Kamčatka jsou blízko sebe, ač to
tak nevypadá. Pomohla mi s matematikou. Řekla mi, že veverka,
která utekla z naší zoo a já ji našel a přinesl domů, bude jíst
ovoce a oříšky. A až se uklidní, abych ji do zoo vrátil...
Brzy nato se stalo, že umřela Péťa, naše andulka. Zavolal
jsem “Informace, prosím” a sdělil jí smutnou novinu. Chlácholila mě, ale já se ptal:” Čím to, že ptáčkové mají krásně zpívat a
přinášet radost jenom proto, aby skončili jako hromádka peří na
dně klece?” Asi cítila, jak mi na tom záleží:” Milane, pamatuj
si jednou provždy, že jsou jiné světy, kde se zpívá.” Konečně
se mi ulevilo... A pak jsem se zase jednou do telefonu zeptal:”
Jak mám správně napsat ‘fix’?”
Když mi bylo sedmnáct, přestěhoval jsem se z našeho malého města do Prahy. “Informace prosím” zůstala v kouzelném
přístroji v domě, kde žili už jen babička s dědou. Teprve teď
mi došlo, jak byla trpělivá a laskavá, když trávila čas s malým
klukem. V okamžicích pochybností jsem si často vyvolával ten
pocit bezpečí, který jsem zažíval, když jsem zvedl sluchátko. Do
rodného domu jsem se vrátil už jako dospělý muž. Objal jsem
se se svým bratrem, který se tam nastěhoval, pozdravil ostatní
příbuzné, ale najednou, skoro bez přemýšlení, jsem zase stál u
té staré béžové krabice a vytáčel čísla 1 a 4.
“Informace, prosím,” řekl ten tichý, zřetelný hlas. Vlastně
jsem nic takového neplánoval, ale najednou se slyším, jak říkám:
“Mohla byste mi prosím říct, jak se správně napíše ‘fix’?” Nastala dlouhá pomlka a pak následovala tiše pronesená odpověď:
“Tak bych řekla, že se ten prstíček už zahojil.” Zasmál jsem se.
“Tak jste to opravdu vy,” vydechl jsem překvapením, “to bych
rád věděl, jestli tušíte, jak moc jste pro mne v té době znamenala.” - “To bych ráda věděla, jestli máte tušení, jak moc vaše
volání znamenalo pro mne. Sama nemám děti a těšívala jsem
se na každé vaše zavolání,” odpověděla. Vyprávěl jsem jí, jak

často jsem na ni za ta léta myslel, a zeptal se, zda se mohu zase
ohlásit, až přijedu navštívit bratra. “Prosím, udělejte to,” řekla,
“ prostě řekněte, že chcete Kateřinu.”Tři měsíce nato jsem byl
v městečku zase. Na informacích byl jiný hlas.
Ptal jsem se po paní Kateřině. “Jste přítel?” zeptala se slečna
v ústředně. “Ano, docela starý přítel,” odpověděl jsem. Je mi
líto, že vám to musím říct,” ozvalo se ve sluchátku. “Kateřina
posledních pár let pracovala už jen na částečný úvazek, byla
nemocná, je to pět týdnů, co zemřela.”Ještě než jsem mohl
zavěsit, řekla:” Počkejte minutku, neříkal jste, že se jmenujete
Milan? No ovšem, paní Kateřina tu nechala vzkaz pro případ,
že byste zavolal. Já vám to přečtu, ta poznámka zněla takhle:”
Řekněte mu, že jsou jiné světy, kde se zpívá. On už bude vědět.””Poděkoval jsem a zavěsil.
P. JIŘÍ KOMÁREK,
farář

Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Novosedlech bude v
neděli 3.listopadu ve 13.30 hod.

Co se mi honí hlavou ...
Léto se chýlí ke konci – začíná dle klasika „foukat ze strnišť“
s blíží se podzim...
Zde u nás to znamená především sklizeň hroznů – vinobraní,
kdy každý velký i menší vinař začíná se sběrem hroznů ze svých
pilně celoročně obdělávaných vinic...
Letos se to jeví jako velmi příznivé, protože ty abnormálně
vysoké teploty nás sice všechny moc vyčerpávaly, ale pro zrání
hroznů a jejich sladkost, která dělá víno kvalitním, bylo moc
dobré. My jsme ty téměř čtyřicítky jakžtakž překonali, obilí zde
též dozrálo do dobré úrody a jen ty naše zahrádky jsme museli
více zalévat, aby nám tam vyrostla zdravá moravská zelenina
– rajčata, paprika, okurky a taky ty dnes oblíbené cukety, které
se hodí na všechna slaná i dokonce sladká jídla.
Moc se mi líbí, že si lidé v posledních letech tak moc oblíbili zeleninu jako jedno z hlavních jídel,m a že už není tak
preferováno jen maso a uzeniny.
Je to taky už poznat na našem zdraví, protože stále víc přibývá dlouhověkých lidí a téměř zdravých starších důchodců.
Ti, kteří si rozumně hlídají životosprávu a příliš nekonzumují
alkohol aj. potvorstva, tak mají větší šanci dožít se v pohodě
úctyhodného věku. Už se o tom všeobecně ví a to je moc dobrá
zpráva...
Jen mě dost mrzí, že se v naší zemi tak kulturní a civilizované, ak toleruje nadměrná konzumace alkoholu a dokonce se
na tuto metlu lidstva dělají velké reklamy na bilbordech kolem
silnic, v televizi, v tisku a v jiných masových médiích …
V9m dobře, jak je to hrozné překonávat závislost na alkoholu
i když se člověku sám moc snaží a pracně si pěstuje silnou vůli,
když vám během filmu večer v televizi ukážou, jak je nádherné

NOVOSEDELSKÉ LISTY • ZÁŘÍ 2013

společně s kamarády pít nějakou oblíbenou značku piva z krásně
orosených sklenic. Nebo i tvrdý alkohol ve stylu - „i muži mají
své dny...“. Vypadá to, jako bych tu chtěla dělat nějakou veřejnou
kampaň proti alkoholu – ano a já to tak skutečně vidím a myslím.
Vím ze své zkušenosti, jak je to hrozné, když někdo v rodině
propadne této zlořečené závislosti bez ohledu na svou inteligenci
a schopnosti...
Jak moc tím trpí celá rodina – děti, partnerka a příbuzní a
potažmo i sám konzument, protože alkohol – zvlášť lihoviny,
ale i pivo a víno je ve velkém množství tkáňový jed a vůbec
v něm nemusí být metanol a etylalkohol tedy čistí líh doslova
zabíjí mozkové buňky a to nevratně a významně poškozuje celkově organizmus člověka. Stojí to vše hodně peněz, , ovlivňuje
významně chování a charakter člověka, což pak ničí vztahy v
rodině, postoj k práci a psychiku konzumenta...
Je to opravdu společenský mor a je to přímo alarmující, když
slyšíme třeba nějakou známou osobnost jak významně žertuje o
bujarém pití nebo vědoucně prohlašuje, že konzumace alkoholu
je u nás dokonce součástí konzumní tradice!
Ano, sem tam si pro radost a zdravíčko vypít pár pohárků
kvalitního vína – a toho je u nás dost a moc dobrého – nebo si
dát pivo po práci a dobrém jídle je i dle mínění lékařů dobré
a dokonce zdraví prospěšné. Ale to mohou dělat jen lidé,
kteří nejsou na alkoholu závislí (a to je každý alkoholik i když
abstinuje).
Ale je třeba i těm, kdo s tím nemají problémy, aby pili střídmě a s respektem na svoje zdraví a sebeúctu...
Říká se sice okřídleně že „ve víně je pravda“ - je to také
oblíbené úsloví, ale když někdo pravidelně vypije 2 litry vína
nebo i litr a bohužel to dělají i mnohé ženy, tak je to vpravdě
nechutné a o nějaké pravdě ve víně, zde už není řeč.
Také jsem si všimla, že spousta mladých dívek a žen šikovných a pohledných v hospůdkách i na zahrádkách a vůbec ve
společnosti konzumuje pivo – to my bychom si to v letech mládí
vůbec nedovolily. Připadlo by nám to ponižující pro ženu mít
přece sebou půllitr s pivem a lít ho do sebe jako chlap.
Ubírá to totiž na ženskosti – vytrácí se tím ty nejdůležitější
rysy ženství, když mladá půvabná dívka či žena do sebe klopí
jedno pivo za druhým … Nemyslíte si to také pánové a co vy
děvčata?
Myslete si o mě co chcete, třeba to ani nečtěte nebo si z toho
dělejte legraci, ale já to zde píši upřímně, jak to cítím, protože
mi záleží na tom jací lidé zde jsou... A tady v Novosedlech jsou
přece fajn lidé, v každém člověku je vždy něco dobrého, jedinečného, jen to někteří neumí projevit, buď je v tom brzdí špatné
zážitky z dětství, špatné zkušenosti s někým z okolí z práce atd.
Z toho pak plyne jejich nedůvěra, ostražitost i strach projevovat
navenek své dobré vlastnosti. Proto je třeba, aby každý uzavřel
svou minulost ať je jakákoliv, protože to už nelze znovu prožít,
vrátit se a je třeba čerpat jen z toho hezkého a dobrého. Mít
rád sám sebe, být sebevědomý a skrze tuto zdravou sebelásku
milovat své blízké,známé a všechny dobré lidi. Obětovat se,
soucítit, pomáhat potřebným, dávat lásku … protože jen tak ji
pak může člověk i přijímat. Něco docela negativního je i egoismus – neboli „já jsem nej a nade mě není“ atd. To jsou projevy
vlastně charakterově nemocných a zakomplexovaných lidí, kteří
takto špatně maskují obraz svého zdánlivě velkého JÁ, ale ve
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skutečnosti nicotného a neschopného lásku dávat a přijímat a
takoví lidé bohužel nemohou být nikdy šťastní.
Ale milovat sám sebe a pak i druhé, to je přímo i pro křesťany Ježíšovým poselstvím. Neboť Ježíš praví v Písmu „Miluj
bližního svého, jako sebe samého!”
Cítíte tam ten hluboký smysl a pravdivý obsah, který nám
někdy uniká?
Když jsme byli malí, stále nás někdo až moc formoval,
usměrňoval, něco nám zakazovali, přikazovali a to takovým
způsobem, že je proti tomu dítě bezmocné... Naučili jsme se
kalkulovat, chytračit ve stylu „něco za něco“.
Zapírat své osobní přirozené vlastnosti, svoje vrozené
schopnosti i nadání.
Bohužel to někdy tak silně ovlivnilo naše osobnosti, takže
si mnohý z nás teď ve zralém věku připadá méněcenný, nedostatečný a nemá se rád.
Musíme se mít radí i s chybami, protože nikdo není neomylný. A tak musíme mít rádi i své blízké, nesnažit se je formovat
k obrazu svému. Každý člověk je jiný, každý je osobností jedinečnou a historicky neopakovatelnou. Tak bez výhrad bychom
měli milovat své děti už od narození, bezpodmínečnou láskou,
a být pro ně oporou a ochranou, jakýmsi taktním iniciátorem
v pozadí.
Jistě mi rozumíte, a tak je to i ve vztazích ke všem k nímž
projevujeme lásku a náklonnost.
Slepá poslušnost není dobrá pro nikoho, ani pro pejska. Ten
taky musí vědět, co po něm chceme i bez bití a trestů – musí
vědět proč ho máme rádi – máme ho rádi, protože je s námi …
a on tu lásku vytrvale oplácí. Nemáme ho rádi, protože je velký
nebo malý, huňatý nebo hladký atd.
Ale už dost moudra, já přece vím, že jste všichni dobří lidé,
natolik vás už znám, a že vše děláte jen s dobrým úmyslem.
Takže všem hezký podzim s hřejivým sluníčkem a tomu,
kdo může trochu dobrého burčáku pro zdraví a veselou mysl a
naším školákům radostný začátek školního roku …
Jsem tu velice ráda – je to hezká vesnice chytrých a pracovitých lidí.
TOMAŠTÍKOVÁ HEDVIKA

Zahradnictví Tomaštík Rostislav jun.,
Novosedly 341 oznamuje:
Prodáváme od konce září macešky švýcarské hrnkované, kvetoucí, výběr barev, věnečky ke svátku zesnulých, zdobené, barevné. Vše v dobré kvalitě a nízkých
cenách. Věnečky možno zakoupit už od počátku září.
Otevřeno denně od 8 do 18 hod s hod. polední přestávkou. V neděli zavřeno.
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Příměstský tábor
Zapsala: Barunka Mandová
V pondělí jsme si řekli, co se smí a co se nesmí. Až, jsme
si to dořekli, šli jsme na procházku, která byla trochu delší.
Až potom jsme šli na Kristýnu na oběd a k obědu jsme měli
žemlovku a k tomu kofolu, ale žemlovka nám moc nechutnala.
V úterý jsme jeli vlakem do Velkého Karlova na krokodýlí
farmu. Vlakem jsme přijeli do Hrušovan nad Jevišovkou a přes
most jsme přešli do Šanova. Odtud jsme šli pěšky, všichni byli
mokří jak žáby.
Na krokodýlí farmě byl pán, který nám vysvětlil, co jsme
chtěli. Nazpátky jsme jeli
autobusem. Na oběd jsme měli rizoto, které bylo vynikající.
Když jsme přijeli
z Hrušovan , rozlosovali jsme se na skupiny: Soplinky,
Fenixové a Bublinky.
Ve středu jsme byli v Hrušovanech v krytém bazénu, všichni
se tam těšili. V bazénu byl hluk jak na koupališti, ani jsme se
neslyšeli. V bazéně to bylo moc super. Na oběd byly těstoviny
a ještě jsme zadarmo dostali limonádu, zmrzlinu se šlehačkou
a meloun.
Ve čtvrtek jsme hráli divadlo, všichni se smáli až jsme za
břicho popadali. Názvy pohádek: O Karkulce, Sedm kůzlátek,
O soplince. Na oběd jsme měli těstovinový salát s kofolou.
V pátek jsme se nasvačili a šli jsme hledat poklad. Našla
ho Anetka Němcová, jako kdyby to věděla. Našla starý hrnec
bez ucha a v něm bombony. Na oběd jsme měli smažák s hranolkama. Odpoledne jsme dostali odměny za hledaní pokladu.
Každý si vybral co chtěl.
V pondělí jsme jeli do Lednice na Minaret a všichni si
stěžovali, že jim je vedro. Míša Divišová si myslela, že ztratila
kšiltovku, ale měla jí v baťůžku, takže to nakonec dopadlo dobře.
Na oběd jsme měli kuřecí plátek s bramborami a citronovou
limonádou.
V úterý jsme vařili guláš. Asi tak 5 dětí šlo na dřevo s paní
Hrůzovou. Ta to pak všechno smíchala do hromady a vznikl
z toho úžasný guláš, až jsme ho snědli všichni. Mlaskali i paní
učitelky.
Ve středu jsme byli po druhé ve Hrušovanech na krytém
bazénu. Jak jsme všichni byli v bazéně,hráli jsme si a prostě
jsme jančili jak opice. Po plavání jsme šli na oběd. K obědu jme
měli pizzu se sýrem, kečupem, šunkou a kukuřicí. Byla výborná.
Ve čtvrtek byl nejdelší den.Prošli jsme celou školku od sklepa až po půdu. Pak jsme měli oběd:vepřový plátek s bramborem
a k pití kofolu.Odpoledne jsme vytvářeli obrázek pro hasiče.
Potom jsme se ptali na poště, v Jednotě, v Enapu a na Obecním
úřadě, jestli mají lékárničku a hasící přístroj. Navštívili jsme i
zbrojnici, kde nás hasiči oblékli do uniforem. Pak nás odvezli
na hasičské hřiště, tam jsme plnili různé úkoly a nakonec jsme
si opekli špekáček.
V pátek jsme měli den plný hádanek a různých úkolů. Na
oběd byly zapékané těstoviny s kofolou. Po obědě jsme se vrátili
na základnu a dostali jsme ceny za plnění úkolů. Odpoledne
jsme se zchladili pod rozprašovačem na zahradě a byl zavelen
rozchod.
Do příštích prázdnin.
Příměstskému táboru třikrát ZDAR!ZDAR!ZDAR!

Fotografie: 2x příměstský tábor
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Zprávy ze školy
Co se dělo během prázdnin ve škole?
Sotva odešlo poslední dítko s vysvědčením vstříc prázdninovým zážitkům, převlékly se paní učitelky do pracovního a
vyklidily celou první třídu. V plánu byla nová podlaha. Škola
utichla, sluníčko pálilo a v polovině měsíce července nastoupila
firma Tesařství Marek Jurkas v plné polní. Velké očekávání, co
všechno se může objevit po odstranění pvc a parket. Nakonec
vše dopadlo výborně, nebylo třeba větších zásahů a tak práce
„odsejpala“ hodně rychle. Během týdne bylo hotovo. Perfektně
rovná podlaha vonící novotou čekala na své obyvatele. Nejprve
byl zpět rozestavěn nábytek, vyzdobeny zdi a 2. září 2013 proběhla první zatěžkávací zkouška – třída přivítala všechny žáky
školy (letos nás je 70) spolu s jejich rodiči.
Chtěli bychom všichni poděkovat za skvělou novou podlahu
– chodí se po ní „suprově“ a určitě bude mít velký pozitivní
vliv na výsledky vzdělávání úplně všech, kteří se ve třídě budou
právě nacházet.
Poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří neváhali a při pořádaných
akcích školou vložili mince do pokladničky, zakoupili dětský
výrobek či jinak přispěli. Korunka ke korunce … – říkávala
moje babička – a přibyl do čtvrté třídy nový nábytek. Několik
let šetření (děti jsme samozřejmě nešidili, vždy bylo dostatek na
potřebné příspěvky různých aktivit) a můžete se podívat, jak se
nám teď ve třídě hezky uloží všechny pomůcky. A už šetříme na
další – naším snem je vybavit všechny třídy novými skříňkami
a policemi, aby nehrozilo, že nám vypadnou dvířka na hlavu
apod. I když se paní učitelky činí a natírají barevně kde co, přeci
jen je vidět zub času a potřeba inovace většiny zařízení. Ještě
jednou – DĚKUJEME.
Další poděkování patří firmě Tesařství Marka Jurkase, která
se postarala o celkovou opravu dřevěného obložení v tělocvičně
a jiných „maličkostí“ v ostatních třídách – vše jako sponzorský
dar naší škole – DĚKUJEME.

Opět se zúčastníme obecního Vánočního jarmarku a to i s
našimi výrobky na vánoční téma. Také přidáme něco kulturního
programu pro pobavení.
Leden – 10. školní ples
Ve spolupráci s Osvětovou besedou Novosedly, MŠ Novosedly a Kulturní komisí pořádáme již 10. školní ples. Arizonské pěnice vběhnou 18. ledna 2014 ve 20.00 hodin do sálu
OÚ Novosedly. K tanci i poslechu hraje – jak jinak - Countrio
Hodonín.
MGR. JANA ZVONKOVÁ
V první třídě
Touto cestou bych ráda poděkovala paní učitelkám z MŠ
Novosedly a MŠ Nový Přerov za vzornou přípravu prvňáčků,
kteří nastoupili do naší základní školy. Je znát, že se svým svěřencům pečlivě věnovaly a rozvíjely jejich osobnosti po všech
stránkách. Zvláště v těchto prvních dnech oceňuji jejich správné
návyky a dovednosti. Děkuji Vám
MGR. JANA HOŠPESOVÁ

Zájmová činnost ve školním roce 2013 – 2014
I tentokrát budeme spolupracovat s DDM Mikulov a připravujeme bohatou nabídku zájmových kroužků. Bedlivě sledujte
vitrínku před školou (webové stránky), kde se vše potřebné včas
dozvíte. Zájmová činnost bude zahájena 30. září 2013.
Nejbližší akce:
Říjen – Není mi to jedno, přiložím ruku k dílu
Již podruhé uspořádáme úklidovou akci s výše uvedeným
názvem. Při loňském úklidu jsem se opravdu činili a velmi nás
potom zamrzelo, že čistota uklizeného prostranství vydržela
jen krátkou dobu. Pochopili jsme, že je krásné mít hezkou obec
a tak se už těšíme na další říjnovou „brigádu“. Pokud chcete,
můžete nám přijít pomoct, budeme rádi. Termín se včas dozvíte
z naší vitrínky před školou.
Listopad – Vánoční jarmark

Fotografie: 2x oprava podlahy. Pokračování na další straně.
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