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Vážení spoluobčané,
ač se to zdá neuvěřitelné, půl roku z letopočtu 2013 je pryč! Za těch šest měsíců se udála spousta věcí, a proto
mi dovolte, abych vás o nich ve zkratce poinformovala.
V dubnu započala rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy. Svým rozsahem se řadí k největší investici letošního roku. Výběrové řízení vyhrála stavební společnost Tempori CZ z Želechovic, která práce ukončí
k 30. 6. 2013. Poté bude do školky nainstalován nábytek a děti se mohou po
prázdninách těšit na nové prostory. Na
tuto akci jsme obdrželi dotaci ze Zlínského kraje ve výši 745 000 Kč. Další finance
budeme čerpat ze Státního intervenčního
zemědělského fondu 287 541 Kč. V srpnu plánujeme uspořádat Den otevřených
dveří pro veřejnost. Už dlouho chceme
s paní kronikářkou Fojtíkovou dát možnost veřejnosti nahlédnout do obecních
kronik a jako ideální možnost se nám jeví
spojení těchto dvou akcí. Takže až zavítáte na obhlídku školky, můžete se na chvíli
posadit a ponořit se do historie naší obce
prostřednictvím kronik.
Každého, kdo jde kolem školy, dozajista upoutá zrekonstruovaná a pomalovaná zídka. Autorkou námětu je
naše občanka, paní Ilona Kovářová. Zdatnými pomocníky jí byly děti ze základní školy, které předkreslené téma
vybarvily. Všem patří velký dík.
V minulém měsíci byl nainstalován regulátor veřejného osvětlení. Ten má zajistit úsporu spotřeby elektrické
energie až o 35%. Cena za dílo je 206 426 Kč a bude uhrazena právě z úspor elektrické energie v měsíčních
splátkách.
V zimních měsících započala rekonstrukce sociálního zařízení v budově sokolovny. Obec Sehradice zaplatila
materiál, členové TJ Sokol Sehradice ve svém volném čase odvedli práci. Pan Jaroslav Boráň provedl zdarma
instalatérské práce. I v tomto případě patří všem, kteří přiložili ruku k dílu, velké poděkování. V příštím roce
bychom ještě rádi opravili sprchy v sokolovně. Místo se tak stane pro všechny sportovce příjemnějším.
Také areál koupaliště prošel částečnou obnovou. Pracovníci společnosti Elmo provedli kompletní rekonstrukci elektrorozvodů. V polovině června byla nainstalována automatická dávkovací stanice. Bude měřit a regulovat
dávkování chemikálií a kvalitu vody. V příštím roce nás čeká další etapa rekonstrukce, kdy budeme muset pořídit nové, výkonnější filtry. Ty současné jsou zastaralé a nevyhovují normám vyhlášky.
Práce na novém územním plánu Sehradice pokračují. V současné době je zpracován návrh územního plánu,
který byl projednán s dotčenými orgány v rámci společného jednání. Veřejnost měla možnost podat k návrhu
územního plánu písemné připomínky. Obecní úřad Sehradice jako pořizovatel územního plánu se snažil v maximální míře vyhovět požadavkům a připomínkám ze strany občanů. Jednotlivé žádosti byly konzultovány se
zpracovatelem územního plánu (Urbanistický atelier Brno) a projednány na pracovních výborech. Každé však
nebylo možné vyhovět, zejména s ohledem na koncepci rozvoje území obce, obtížné napojení na technickou

a dopravní infrastrukturu a jiná limitující omezení (nevhodné rozšiřování zástavby
do krajiny, záplavové území, přítomnost ochranných pásem el. vedení). V nejbližším
období bude návrh územního plánu upraven dle požadavků dotčených orgánů a připomínek veřejnosti. S upravenou podobou územního plánu budou občané seznámeni na veřejném projednání letos
v srpnu. Na vypracování nového územního plánu jsme obdrželi od Zlínského kraje dotaci ve výši 120 000 Kč.
Stejně jako nejdou vidět práce na územním plánu, „neviditelné“ jsou i přípravy pozemkových úprav, které
započaly. Pozemkový úřad v červnu navrhl předpokládaný obvod (s přihlédnutím k územnímu plánu) a tento
návrh konzultoval s vedením obce. Takto dohodnutý obvod pozemkové úpravy byl zaslán příslušným orgánům
veřejné správy a dotčeným organizacím k vyjádření. V dalších měsících bude následovat vypracování zadávací
dokumentace a zahájení výběrového řízení na zpracovatele návrhu komplexní pozemkové úpravy. Výběr zpracovatele a uzavření smlouvy o dílo by se mělo stihnout do konce letošního roku. Vlastní práce – rozbor současného stavu území, zaměření skutečného stavu terénu, šetření hranic obvodu, atd. budou následovat v roce
příštím. K pozemkovým úpravám jsme přistoupili z jednoho důvodu a tím důvodem je ochrana před povodněmi. I letos je toto téma skloňováno ve všech pádech. Velká voda se stává hrozbou pro spoustu měst a obcí.
A je evidentní, že opakování se přívalových dešťů a povodní má bohužel stoupající tendenci. Přestože mají
Sehradice už od roku 1999 v územním plánu zaneseny tři suché poldry, na výstavbu byť jen jednoho obecní
rozpočet nikdy nebude stačit. S pozemkovými úpravami jdou ruku v ruce i protipovodňová opatření (remízky,
polní cesty, retenční nádrže apod.) a v tomto případě by výstavbu hradil stát, nikoliv obec.
Nejpozději v červenci by měly být dodány do domácností kompostéry. Momentálně probíhá výběrové řízení
na dodavatele těchto nádob a hned po podepsání smlouvy se kompostéry dostanou ke svým novým majitelům.
Do kuchyně v sále kulturního domu jsme zakoupili velkou lednici a nechali opravit rozvod teplé vody. Po
mnoha letech konečně teče proudem horká voda. Takže ideální stav pro pořádání zábav a oslav! J

Kulturní
události
KULTURNÍ UDÁLOSTI
Rok 2013 začal jako obvykle maškarním plesem.
O zábavu se postarala kapela Orient rock, večerem
provázel Martin Pášma a samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Na akci zavítaly rekordní dvě stovky lidí
a reakce zúčastněných byly jen pozitivní. Věříme, že
ani příští ročník nezklame.
V únoru jsme přivítali tři nové občánky. Darinku
Heinzovou, Radečka Pláška a Michaelku Smištíkovou.
Letos je „úroda“ vyšší. V polovině roku už máme šest
dětí. Jen tak dál! J
Jedna květnová sobota patří už tradičně slavnostní mši u Božích muk. Nestálé počasí nás ale donutilo přesunout akci do sálu kulturního domu. Úsměvné bylo, že pršelo před a po mši. Během ní nespadla ani kapka. Asi
se nám ten nahoře snažil naznačit, abychom víc věřili…
16. 6. 2013 se uskutečnil 16. ročník festivalu Maňasovy Sehradice. Na přehlídce vystoupila Dechová hudba ZUŠ Valašské Klobouky,
Podboranka z Uhřic, Bystřičanka, Blatnička,
Nivničanka a program zakončila zábavou Vlčnovjanka. Publiku se představil také folklorní
soubor Divíšek, ve kterém vystupují děti ze Sehradic, Dolní a Horní Lhoty. Festival finančně
podpořil Zlínský kraj částkou 11.250,-. Ráda
bych zdůraznila, že za tak velkou akcí se skrývá spousta hodin práce, příprav a samozřejmě
vynaložených peněz. Je smutné, že ze starší generace místních občanů, u kterých se předpo-

kládá, že by mohli mít k dechovce blízko, dorazí sotva
třetina. Snažíme se udržet tradici, ale občas má člověk
pocit, že jde proti vodě…
Ráda bych pozvala všechny milovníky knih k návštěvě obecní knihovny, která bude otevřena i během
letních prázdnin. Pravidelně dodáváme našim čtenářům nové svazky z výměnného souboru, který zajišťuje
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Otvírací
doba je v pondělí od 9.30 – 11.30, ve středu od 14.30 –
16.30.
Poslední červnový pátek patřil jen a jen dětem.
V areálu koupaliště se konalo Loučení se školou. Děti
řádily na trampolíně, bavil je balónkový klaun a dámy
z Domu dětí a mládeže v Luhačovicích. V závěru odpoledne dorazila veterinářka z Českého svazu ochránců
zvířat v Hošťálkové, která přivezla své opeřené i chlupaté svěřence. Publiku představila krkavce, výra velkého,
raroha, sojku, mývala a spoustu dalších. Když se zešeřilo, ti trpěliví měli ještě možnost vidět ohňovou show.

A
nacoco
se v kultuře
můžete těšit?
A na
ještěještě
se v kultuře
můžete těšit?
Určitě nebude chybět výlet na Svatý Hostýn na Svatohubertskou troubenou mši. Samozřejmě už připravujeme vánoční koncert. 22. listopadu do Sehradic zavítá kapela Spirituál Kvintet! A konec roku uzavřeme tradičním rozsvěcováním vánočního stromu, které bude spojeno s oblíbeným jarmarkem.

Vyhlášky
a omezení
Vyhlášky a omezení
Zastupitelstvo obce se rozhodlo na jednom ze svých zasedání přistoupit pomocí obecně závazné vyhlášky
k regulaci hlučných činností v neděli. Jedná se nám o to, aby občané v neděli respektovali právo na klid a odpočinek svých sousedů a nepoužívali pily, sekačky na trávu apod.
Dalším omezením, nikoliv však pro občany, ale pro podomní prodejce, je tržní řád. Mimo jiné jím chceme
zamezit různým chytrákům, kteří se pod záminkou „výhodné nabídky“ snaží vloudit do domácností převážně
starších lidí a obrat je o jejich celoživotní úspory. Od tohoto okamžiku jsou všichni obchodní zástupci povinni se hlásit na obecním úřadě, kde jim bude přiděleno místo, na kterém budou moci nabízet svůj výrobek či
službu. Pokud k vám tedy někdo takový zavítá a bude tvrdit, že na úřadě o něm ví, lže. A vy můžete volat 158.
Ještě jednu obecně závaznou vyhlášku se zastupitelstvo chystá vydat. Poté, co budou do domácností dodány kompostéry, chceme omezit pálení
suchých rostlinných materiálů pouze na určité
dny a hodiny.

Blahopřání
Blahopřání
Mužstvo A před nedávnem postoupilo do I. B
skupiny Krajského fotbalového svazu Zlín. Také
mužstvo B postoupilo do III. třídy Okresního
fotbalového svazu Zlín. Srdečně blahopřejeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce!
Vážení spoluobčané,
je před námi léto. Čas dovolených, odpočinku a slunce. Dovolte mi, abych vám za sebe i za celé zastupitelstvo
popřála pohodové prázdniny, na které budete všichni rádi vzpomínat.

Vážení spoluobčané, jistě jste už v médiích zaznamenali trend poslední doby. Veřejné elektronické aukce.
Princip spočívá v tom, že čím více odběratelů se spojí, tím výhodnější dostanou cenu za zemní plyn či elektrickou energii.

Občané obce Sehradice ušetří za energie formou veřejné elektronické aukce

Čím více nakoupím, tím levněji nakoupím. Nakupujete-li správným způsobem,
platí to vždy a všude - i u elektřiny a zemního plynu.
Velcí odběratelé mají mnohem lepší ceny než domácnosti. Spojením domácností se
objem elektřiny a zemního plynu stává pro dodavatele atraktivním a nabízejí výrazně nižší ceny oproti klasickým ceníkům.
E-aukce je internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se získat sloučený objem domácností. Využitím elektronické aukce dosáhneme nejnižších
možných cen v daném místě a čase.
Podle námi realizovaných aukcí můžeme očekávat úspory v průměru i více než 25%. Výsledná cena
bude pro Vás navíc stejná po celou dobu platnosti smlouvy.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení s libovolnou spotřebou. Zajímavé informace
obdrží i zástupci firem. Stanovíme přesné podmínky, které dodavatelé musejí dodržet.

Přijďte se informovat na veřejnou přednášku do sálu KD v Sehradicích
v úterý 16. 7. 2013 od 17.30 hodin

Čím větší účast, tím větší úspora pro každého.
Díky spolupráci s obcí je služba pro občany ZDARMA. Její součástí je i administrativní servis.
Veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce, společnost Terra Group Investment a.s., profesionál v oblasti energetického poradenství a úspor.

„Nejlepší cena je taková, pod kterou už nikdo nechce jít.“

Narození v 1. pol. 2013
Lukáš Zmeškal

Eliška Rozborilová

Tobias Juřík

Josef Žáček

David Plášek

Sabina Hofschneiderová

Úmrtí v 1. pol. 2013
Božena Čandová

Harmonogram svozu tříděného odpadu na 2. pololetí 2013
Popelnice..................... 1 x za 14 dní (lichý týden)
Papír (modrá)............. 21.8., 16.10., 27.11., 11.12.
Plasty (žlutá)................ 17.7., 18.9., 23.10., 18.12.

Sklo............................... 7.8., 9.10., 4.12.
Nebezpečný odpad..... 19.10.

Zpravodaj vydává obec Sehradice vlastním tiskem. Vycházet bude nepravidelně dle potřeby.
Náměty a připomínky můžete podat na obecním úřadě. Tel.: 577 13 82 45, e-mail: obec.sehradice@volny.cz

