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Slovo starosty

V

ážení občané, v listopadu 2021 zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku, která řeší poplatkovou povinnost za likvidaci odpadů v naší obci.
První změnou je skutečnost, že platit za
odpady se bude zpětně, takže termín
platby za odpady vyprodukované v roce
2022 je do 1. 3. 2023. Výjimkou jsou změny, kdy se například změní majitel nemovitosti v průběhu roku a původní majitel se odstěhuje = původní majitel je
povinen změnu ohlásit a uhradit poplatek do 30 dnů. Platit odpady se bude
podle velikosti nádoby a počtu svozů
v daném roce.
Novinkou je i vyplnění formuláře „Ohlášení poplatkové povinnosti“, na základě
kterého obdržíte nálepku na nádobu.
Pokud nemáte nálepku, doporučuji navštívit obecní úřad a zde vyplnit formulář, případně si jej můžete stáhnout
z webových stránek (součást článku
„Komunální odpady 2022+“) a zaslat jej
e-mailem. Bez známky bude Frýdecká
skládka a. s. svážet odpady jen do konce
února!!!
V posledním čísle zpravodaje byl i formulář, který mohl být zajímavý pro ty,
kteří by rádi likvidovali biologický rozložitelný odpad do nádob o objemu 240
litrů. S ohledem na velmi malý zájem
budeme tuto komoditu (BRO) likvidovat
i nadále prostřednictvím sběrného dvora
v Bruzovicích.
Jaromír Krejčok, starosta obce
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Kolumbárium na místním hřbitově bylo dokončeno

V

dolní části místního hřbitova bylo dokončeno kolumbárium. A co
že to je, případně k čemu slouží? Vězte, že se jedná o stavbu, která
má za žulovou deskou schránku, která je určena pro uložení pohřebních
uren. A jaké jsou podmínky pro nájem schránky? Jednak je to uzavření
smlouvy a dále platba nájemného a služeb souvisejících s nájmem. Nájem
je uzavírán na dobu 10 let
a cena včetně služeb je
3500 Kč, k ceně je nutno
při prvním nájmu připočíst také 2000 Kč za čelní
žulovou desku. Bližší informace jsou k dispozici
na obecním úřadě.
(jk)

Zastupitelé se sešli na letošním prvním zasedání

Z

asedání zastupitelstva obce proběhlo 31. ledna v kulturním domě
a program probíhal klasicky podle scénáře prvního zasedání v kalendářním roce. Prim hrál rozpočet na rok 2022 - jak pro obec, tak pro
zdejší základní školu. Ten, koho zajímají čísla, pak oba schválené rozpočty
na letošní rok nalezne na webu obce. V oblasti investic je důležitá informace ta, že od září do konce roku bude uzavřen kulturní dům, v němž
budou probíhat stavební úpravy (instalace vzduchotechniky, klimatizace,
rekonstrukce elektroinstalace, podhledu a podlahy). Další investicí je realizace vodovodního řadu pro místní část Amerika a následovat by měla
i rekonstrukce místní komunikace v této části obce. Zároveň by v první
polovině roku měla proběhnout renovace veřejného osvětlení na Dolním
konci a v části centra obce.
V průběhu ledna jsme využili mrazivého počasí a začali kolem vysazeného
stromořadí mezi centrem obce a Bezručovou vyhlídkou tvořit pěšinu (na
fotogra ích níže). Doufáme, že na jaro bude připravena. Kolem ní budeme ještě vysazovat další stromy a zároveň umisťovat lavičky.
A jak to vypadá s dlouho očekávaným
chodníkem směrem na Dolní konec? Netrpělivě čekáme na první výzvy z nového programovacího období a doufáme, že již letos
konečně nějaké budou vypsány.
Na konci zasedání zastupitelstva došlo k
loučení a děkování, kdy zastupitelé ocenili
dlouholetou činnost Mgr. Dagmar Raabové
v naší základní škole. Paní učitelko, ještě
jednou, děkujeme za Vaši obětavou práci
a přejeme Vám do dalších let především
zdraví a pohodu.
(jk)
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Klub seniorů se má čím pochlubit

K

onec kalendářního roku je vždy obdobím hodnocení
práce, tomu se nevyhnul ani náš klub.

Stejně jako všechno a všechny ovlivnila i nás koronavirová
pandemie. Nemohli jsme se scházet na pravidelných schůzích dvakrát v měsíci, což nám samozřejmě velmi chybělo.
Ale nepřestali jsme pracovat a dělali aspoň to málo, co
jsme mohli. Členky a členy jsme potěšili písemným blahopřáním k jejich narozeninám, mnozí udržovali aspoň telefonický kontakt.
Jakmile to bylo možné, pustili jsme se opět do práce. Obnovily se pravidelné schůzky s různou náplní.
Na přednášce Ing. Štenbauera o působení léčivých rostlin
jsme se dozvěděli řadu zajímavostí a přednášející srozumitelně zodpověděl mnoho našich dotazů.
V čer vnu jsem nezapomněli na tradiční „Smažení
vaječiny“. Odpoledne na hřišti se vydařilo, poděkování
samozřejmě patřilo organizátorům a kuchařkám.
Velmi se nám líbil zájezd za krásami a zajímavostmi našeho
kraje. Navštívili jsme zámek Raduň. Mimo krásný interiér
a poutavé vyprávění nás ještě mile překvapila oranžerie
a bylinková zahrádka. Na zpáteční cestě jsme navštívili
Zemědělské muzeum v Ostravě, o němž jsme někteří neměli ani tušení.
Další krásnou akcí byl výlet do ZOO v Ostravě. Ta prošla
velkými úpravami a opravdu stojí za návštěvu. A domů jsme
se hned nevrátili - ještě jsme se zastavili v Paskově. Tam
nás místní starosta provedl zámečkem, který obec odkoupila a pomalu jej renovuje. Průvodní slovo bylo velmi zajímavé a byla z něj i cítit hrdost na to, co obec udělala.
Sešli jsme se i v době prázdnin. Tentokráte to bylo na Bezručově vyhlídce. Za krásného počasí jsme si vyslechli něco
z historie tohoto místa a rozhlédli se po okolí. Památník,
který zde stojí, zaslouží opravu, nápisy jsou nečitelné.

leden-únor 2022
nám líbilo Ledové království v Rožnově. Nikdy jsme neviděli led v takových podobách a barvách! A potom nás ještě
čekal místní pivovar s bohatou minulostí a zajímavou přítomností. Mnozí z nás viděli výrobu piva na vlastní oči poprvé v životě.
Zářijové setkání nám zpestřila hudební sesterská dvojice
z Havířova, další akce byl dlouho očekávaný zájezd do
Vrbna pod Pradědem, kde jsme obdivovali práci sklářů
a nádherné skleněné šperky, moc se nám líbila i návštěva
Karlovy Studánky. Jeseníky jsou opravdu nádherné. A ještě
nás potěšila další exkurze, tentokrát do závodu Marlenka,
na kterou vzpomínáme dodnes. Září bylo opravdu bohaté.
V říjnu jsme se drželi „doma“. Oslavili jsme narozeniny
těch, kdo se v tomto měsíci narodili, uspořádali jsme tombolu a také si zacvičili. Devět z nás navštívilo Vinobraní
v Paskově. Hezky jsme se tam pobavili a ostatním jsme to
aspoň podrobně vylíčili.
Na prosincovou schůzku nás přišli pozdravit také starosta
a místostarosta obce. Pan starosta nás informoval o důležitých záležitostech, nabídl pomoc při zpracování žádostí.
V prosinci narození dostali opět krásná přáníčka, tombola byla velmi bohatá.
S rokem 2021 jsme se rozloučili na poslední schůzce
15. prosince. Předseda klubu zhodnotil stručně celoroční
práci, poděkoval všem, kdo se na ní po celý rok podíleli,
odměnou byly květiny i drobné dárečky. K dobré náladě
přispěly pěkné verše i hudební vystoupení.
Samozřejmě dobře víme, že bez velké pomoci naší obce by
činnost Klubu seniorů nebyla možná. Proto i tímto děkujeme vedení obce za podporu.
Doufáme, že budeme moci pracovat i v příštím roce, do
kterého všem přejeme to nejlepší. A pokud máte zájem
rozšířit naše řady, rádi vás přivítáme. Přejeme Vám hodně
zdraví a rodinnou pohodu!
Za klub důchodců Marie Kročková a Jaromír Haleš

Srpnový zájezd je rovněž nezapomenutelný. Navštívili jsme
zámek ve Valašském Meziříčí s bohatou historií, velice se

Na fotogra ích některá místa navštívená našimi seniory (zdroj: commons.wikimedia.org)
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Děkujeme vám za podporu Tříkrálové sbírky!
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme
vám.“

T

ato známá melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti
mnoha z nás. Děje se tak díky Tříkrálové sbírce, největší
sbírkové akci v České republice, kterou na Frýdeckomístecku
organizuje Charita Frýdek-Místek, a to
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a
dalšími organizacemi a jednotlivci.
V minulém roce nepřála situace koledníkům, kteří kvůli koronavirovým opatřením nemohli vyrazit do ulic. Tříkrálová sbírka tak byla přesunuta do online
prostoru. Tato novinka minulého roku
zůstala zachována i letos, avšak tradice
tříkrálové koledy byla opět navrácena.
Ve svých domácnostech jste se tak znovu mohli setkat s charitními tříkrálovými koledníky, kteří nám dům od domu roznášeli Tříkrálové
požehnání.
S koledníky jsme se letos rozloučili třetí lednovou neděli, tj. 16. 1.
2022, kdy tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které od koledování
neodradila ani nepřízeň počasí, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťo-

vání a počítání obsahu pokladniček. Přestože koledníky již ve
svých domácnostech nezastihnete, Tříkrálová sbírka ve své online
formě na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz běží až do
konce měsíce dubna.
Díky pomoci a štědrosti vás všech se letos podařilo v Sedlištích vybrat krásných 24 760 korun.
V rámci celé Charity Frýdek-Místek to bylo
2 277 306 korun v pokladničkách a 79 811
korun bezhotovostními příspěvky. Část
sbírky, která přináleží Charitě Frýdek-Místek, použijeme na opravy a úpravy v pobytových zařízeních, dále na volnočasové a
vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně
jako na terénní služby pro nemocné a lidi
s omezenou soběstačností a na vybudování
tréninkového bytu pro osoby s duševním
onemocněním.
Srdečně děkujeme všem koledníkům, kteří v této nejednoduché
době vyrazili, všem, kteří umožnili umístění statických pokladniček (v Sedlištích to byla pokladnička umístěna na obecním úřadě)
a samozřejmě všem, kdo do pokladniček přispěli. Děkujeme, že
nám pomáháte naplňovat naše motto „…s námi nejste sami…“; my
s vámi sami nejsme.
JUDr. Jana Havláková, PR manažer

Poradenské centrum nyní nově i ve
vašich domovech

P

odobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zažívá
i mnoho z nás. Paní Irena zůstala po nemoci upoutána
na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit určité
informace týkající se dědictví. Aby z toho však nevznikly
nepříjemnosti mezi jejími dětmi, chtěla si tyto informace
obstarat sama. Problém, který však nastal byl ten, že netušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane do Poradenského centra.
S obdobnými nepříjemnostmi se potýká mnoho lidí. A za
tímto účelem Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek
rozšířilo od 1. 1. 2022 své služby také na terénní formu, kdy
za vámi můžou naše sociální pracovnice dorazit přímo až
do vašich domovů.
Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek, nabízející
odborné poradenství v oblasti práva, sociálního systému
a psychologie, poskytuje nově od ledna tohoto roku své
služby mimo jiné i terénní formou těmto skupinám osob.
Osobám, které ze zdravotních důvodů nemohou opustit
svůj domov, neboť jsou závislé na celodenní péči jiné osoby,
tj. osoby imobilní a vyžadující pravidelnou péči druhé osoby.
Pokud jste touto osobou a rádi byste získali určité informace v oblasti dluhů, rodinného práva, majetkoprávních
vztahů, případně o sociálních dávkách, pak kontaktujte
naši sociální pracovnici na tel. č.: 737 627 872.

www.obecsedliste.cz

Služba je také poskytována těm, kteří ve spolupráci s naším
Poradenským centrem mají podaný návrh na povolení oddlužení a potřebují doprovod k přezkumnému řízení.
V tomto případě se s našimi klienty domluvíme přímo na
terénní formě spolupráce už při samotném procesu sepisování návrhu na povolení oddlužení.
Pokud Vás naše nově poskytované služby zaujaly a rádi
byste získali více informací, pak nás můžete kontaktovat:
Poradenské centrum:
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
tel.: 737 627 872
web: www.charitafm.cz
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INZERCE
Máte zájem o masáž a nemáte se
jak dostat do města nebo preferujete
domácí prostředí?
Dělám masáže
regenerační, relaxační, sportovní.
Dále se zabývám odstraňováním bolestivých
stavů páteře tzv. Tigger pointy nebo tejpováním.
Svou masérnu mám ve Frýdku-Místku na ulici
Pionýrů č. 839 v prostorách Fitness Contours
nebo můžu dorazit přímo k Vám domů.
Stačí mít pouze místo na masážní lehátko.
Objednávky na tel. 605 810 108
Masáže RELAX, Malíková Alena, Sedliště

Zelený internet
i v Sedlišti
od 245 Kč
Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

www.obecsedliste.cz
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entokrát si ukážeme, jak olej a tuk v domácnosti správně sbírat, aby to pro vás
bylo co nejpohodlnější.

www.obecsedliste.cz

Máte další nápady na zlepšení nebo jste narazili na problém, kterému je dobré se
vyhnout? Určitě nám dejte vědět na našem facebooku Třídímolej.cz nebo instagramu tridimolej.cz.

Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uzavřete a schovejte na místo, kde nebude
překážet a kde nehrozí převržení či rozbití (skříňka pod dřezem, spíž apod.). Jakmile máte PET lahev plnou, dobře ji uzavřete a odneste do nejbližší olejové popelnice,
kterou najdete na naší mapě. Do popelnice vhoďte celou a dobře zašroubovanou
PET lahev, olej nikdy nepřelévejte nebo nevhazujte ve skleněné nádobě.

Naplněnou lahev odneste do popelnice

Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky nebo výpek můžete přendat pomocí
stěrky či vařečky nebo je nechte na pár desítek vteřin rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce rozehřát na pánvi, v pekáči, v hrnci. Běžně jim stačí teplota již okolo
40 stupňů, takže se nemusíte bát popálení, prasknutí či zhroucení lahve.

Pevné tuky nechte roztát

Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího hrnce, vlévejte raději pomalým, ale soustavným proudem. Při naklánění hrnce a opětovném vracení vám olej poteče z vnější strany a bude kapat všude okolo.

Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby vám nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej dovede nadělat pěknou neplechu, mějte proto po ruce ubrousek či papírovou utěrku,
abyste mohli olej v případě ukápnutí rychle setřít. Bezpečnější je umístit PET lahev
při lití do dřezu.

Při samotném přelévání je vhodné použít trychtýř, obzvlášť má-li lahev užší hrdlo
nebo máte-li větší množství oleje. Pokud olej obsahuje hodně pevných zbytků jídla
(z nakládané zeleniny či smažení a pečení), můžete je zachytit sítkem, aby vám
trychtýř neucpaly. Do PET lahve ani do sklenice nikdy nepřelévejte horký olej,
může dojít k roztavení lahve nebo dokonce popálení!

Opatrně olej přelijte

Olej z vaření, smažení a jídel můžete do PET lahve přelévat buďto přímo, nebo si
můžete pomoci „mezistanicí“, totiž skleněnou zavařovačkou se šroubovacím víčkem. Přímo do PETky doporučujeme slévat spíše domácnostem s nižší produkcí
oleje, který pochází hlavně ze studené kuchyně (saláty, nakládané dobroty apod.).
Naopak skleněná zavařovačka snese vyšší teploty oleje a lépe se do ní přelévá z pánve či pekáče.

K třídění se hodí jakákoliv PET lahev se šroubovacím víčkem – od klasické minerálky, slazených nápojů, džusů, mléka, použitého oleje, ale i od pracích či mycích
prostředků. Snáz se vám bude olej přelévat do lahví se širokým hrdlem, jakou mají
ledové čaje, džusy nebo mléko.

Najděte vhodnou lahev

T

Jak třídit kuchyňské oleje

2

Jak_tridit_Plakat_A3_CZ_NF.indd 1

Společně pro zelenou Evropu

Norway
grants

Tip:

Na co si dát pozor
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www.tridimolej.cz/mapa

+420 800 016 017
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jedlé oleje s námi.
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Jubilejní Masarykova základní a mateřská škola

Projekt "ČR - naše vlast"

Lyžařský výcvik 9. ročníku

I

přes všechna koronavirová opatření se devátá třída vydala
jako každý rok na lyžařský výcvik. 2. ledna jsme vyjeli pod
vedením paní učitelky Kantorové, Kovářové a pana ředitele Hubeňáka na Ostružnou, kde na nás čekala horská chata Velryba.
Každý z žáků byl zařazen do jedné ze dvou lyžařských skupin.
Do Alfy pokročilí lyžaři a piráti sjezdovek. Druhá skupina se
spíše učila zacházet s lyžemi a bezpečně sjet svah.

V

1. pololetí tohoto školního roku je ve
4. třídě náplní hodin vlastivědy učivo
o ČR. S dětmi jsme se seznamovali s povrchem,
vodstvem, městy, průmyslem a zemědělstvím naší
vlasti. Procházeli jsme postupně jednotlivými
kraji a vše si zkoušeli vyhledávat buď na mapě
anebo na internetu.
V prosinci jsme se pak rozdělili do 7 týmů a každý dostal ke zpracování 2 různé kraje se zadáním
otázek a úkolů, které mohli díky tabletům zjistit
na internetu. Svá zjištění společně zpracovali do
výsledných prezentací a vystavili si je.

Dny si byly velmi podobné. Ráno jsme se probouzeli na horské
chatě a šli do vedlejší budovy na snídani formou švédských stolů.
Po snídani jsme se oblékli do teplého oblečení, ve kterém jsme
vypadali jako Eskymáci, a vydali se na sjezdovku. Lyžování předcházela krátká rozcvička a pak už z kopce dolů. Samozřejmě se
to neobešlo bez mnohých pádů. Ano, padali jsme jako švestky!
Povrch sjezdovky se měnil každý den. Jednou zmrzlý, podruhé
zmrzlý s velkým nánosem sněhu, ale všichni jsme se shodli, že
poslední den se lyžovalo nejlépe.
Následoval oběd, který byl po sportovně stráveném dopoledni
lepší než obvykle. Dokonce jsme dostali výbornou horkou čokoládu. Pak krátký odpolední odpočinek a po něm následovalo
další lyžování. Večer jsme hráli hry, které jsme si sami připravili.
V devět byla večerka. Moc jsme si to celé užili.
Žáci 9. ročníku

Mgr. Renáta Dorociaková

www.obecsedliste.cz
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Projekt "Vánoční poselství křesťanských Vánoc”

V

adventním čase se všichni žáci 1. - 4.třídy zapojili do projektu Poselství křesťanských Vánoc. Postupně se seznamovali s různými tradicemi a zvyky, které k celému tomuto období patří. Řešili mluvnické i matematické úlohy s vánoční tématikou,
četli různé příběhy, hráli hry, řešili rébusy
a křížovky, zpívali vánoční písně a koledy,
nadělovali si dárky u stromečku. V hodinách
angličtiny srovnávali průběh Vánoc u nás a ve
Velké Británii. Vyvrcholením celého projektu
byla beseda „Vánoční příběh a jeho poselství“
s p. Evou Pastrňákovou. Povídali si o Marii a
Josefovi, o jejich putování do Betléma i o narození Ježíška. Na závěr rozzářili
hvězdami oblohu nad jesličkami.
Mgr. Renáta Dorociaková

Vánoce a jejich křesťanské poselství

P

oslední vyučovací den před vánočními prázdninami byla v 7. a 9.
třídě jedna hodina věnována křesťanské podstatě Vánoc. Děti
vyslovovaly, co je napadne, když se řekne pojem Vánoce. Slov, které
žáci pronesli, bylo velké množství, některá byla dokonce i protichůdná. Poté rozlišovali, co je o Vánocích okrajové, co patří k lidové tradici, ke křesťanské tradici a k původní podstatě Vánoc.
Ty jsou především oslavy narození Ježíše Krista a čas radosti a pokoje všech lidí dobré vůle. Každý se také mohl zamyslet nad tím, co je
pro něj osobně o Vánocích důležité a podělit se o to s ostatními.
Setkání bylo zakončeno společným vánočním přáním.
Mgr. Eva Pastrňáková

SPORT
Turnaj ve stolním tenisu

V

sobotu 18. prosince se v sále
kulturního domu v Sedlištích
uskutečnil 14. ročník vánočního
turnaje ve stolním tenisu. Po loňské
pauze, způsobené epidemií COVID-19,
jsme se všichni patřičně nažhaveni těšili
na letošní turnaj.
V kategorii dospělých se turnaje zúčastnilo 14 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou základních skupin. V těch se bojovalo o postup a rozdělení do vyřazovací fáze. Nejvíce
tenisového umu prokázal Michal Folvarčný, který se umístil na prvním místě, druhou příčku obsadil Aleš Lipka a na
pomyslném bronzovém stupínku se umístil Stanislav Michalák. Turnaje se zúčastnila i jedna zástupkyně něžného
pohlaví - Nikol Mojžíšková, která statečně bojovala s mužskými protějšky a za odvedený výkon si zaslouženě odnesla
cenu.

fi
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Doufám, že všichni, kteří si v předvánočním shonu udělali
čas a přišli si zahrát, nelitovali. Rádi bychom Vás – příznivce tohoto sportu, pozvali na letošní, už 15. ročník
turnaje.
Roman Mokroš

Na fotogra i zleva: Robert Hýl, Nikol Mojžíšková, Petr Bezecný,
Michal Folvarčný, Aleš Lipka, Stanislav Michalák
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Skvělé vykročení mladých fotbalistů do nového roku

N

a úvod nového roku jsme se zúčastnili dalšího, v pořadí
už čtvrtého, turnaje Krajské zimní ligy. Na poslední
chvíli jsme se museli obejít bez nemocného Maxíka Hvolky
a úplně poprvé se pak turnaje zúčastnili Petr Górny a nejmladší člen týmu Sebastian Mika, kteří se však na hřišti rozhodně neztratili. Hned v prvním utkání jsme i přes brzký
ranní začátek a přesto, že jsme soupeře nechali vyrovnat náš
dvougólový náskok, dokázali porazit tým Akademie Brušperk,
kteří proti nám nastoupili v oblíbených „baníkovských dresech“ a to výsledkem 5:3, zejména díky pěti (!) brankám Eliáše
Miky. Ve druhém utkání jsme naprosto přesvědčivě zdolali
tým Poruby 7:1, přičemž zde se blýskl čtyřmi brankami Tibor
Galas. Vzápětí jsme hráli proti druhému týmu Poruby, kde nás
porazil v podstatě jeden hráč, který však znatelně a viditelně
převyšoval všechny na hřišti a nejen dle našeho názoru dlouho
v Porubě nezůstane. V zápase jsme se však soupeři snažili
vzdorovat a nakonec mu nebo spíše porubskému „Messimu“
podlehli přijatelných 7:4.
Naštěstí hned v následujícím utkání jsme si spravili chuť, když
jsme po velmi dobrém výkonu přesvědčivě zdolali Kozlovice
opět 7:1. V předposledním utkání jsme sehráli kvalitní a vyrovnanou partii s mužstvem Bolatic, které nakonec skončilo
zaslouženou remízou 2:2. Jako poslední soupeř nás vyzvalo
mužstvo Příboru, které jsme spíše přetlačili a vyhráli stejně
jako první utkání na turnaji 5:3, když všechny branky vstřelil
zase Eliáš Mika! Celkem jsme tedy získali za 4 vítězství, 1 remízu a 1 prohru 13 bodů, což nám v „naší“ části turnaje přineslo 4. příčku. Ze všech 34 mužstev jsme pak na tomto turnaji
obsadili výbornou 9. příčku a celkově se nám podařilo udržet
postavení v první desítce, když jsme jen nedaleko mužstev,

Shrnutí miniturnaje ze dne 30. 1. 2022

V

zhledem k četným omluvenkám některých družstev
nám byl na poslední chvíli zrušen turnaj Krajské zimní
ligy v Brušperku, proto jsme se na rychlo rozhodli uspořádat
miniturnaj za účastí mužstev předpřípravky Václavovic a Raškovic, a to v prostorách tělocvičny naší základní školy. Turnaj
byl původně naplánován na počet tří mužstev, avšak Václavovice požádaly, zda by nemohly postavit dva týmy vzhledem
k většímu počtu hráčů, které s sebou přivezly. Jelikož šlo
zejména o to, abychom si zahráli, tak jim bylo pochopitelně
vyhověno. Nás doslova šokovala početná účast rodičů, prarodičů, kamarádů a nevím ještě koho všeho, kdo se přišel na
kluky (v případě Václavovic i dívky!!) podívat. Operativně bylo
tedy třeba školní tělocvičnu předělat na sportovní halu s tribunami, k čemuž skvěle posloužily žíněnky, švédská bedna
apod.
Před zaplněným hledištěm se pak již mohl rozjet turnaj, který
se oproti původním předpokladům o dost protáhl, avšak to
všem zúčastněným (ani těm v hledišti☺) nikterak nevadilo.
Zápasy se hrály vždy na 2x6 minut, kdy se všechna mužstva
utkala postupně dvakrát každý s každým s výjimkou obou
mužstev Václavovic, která proti sobě po domluvě nehrála.
Nejlepší formu a zřejmě i mužstvo si na turnaj přivezly Raško-

www.obecsedliste.cz

která jsou jedno, resp. o dvě místa za námi. Střelecky nás na
tomto turnaji táhl především Eliáš Mika, který vstřelil úctyhodných 20 branek, ale nutno přiznat, že ve většině utkání
těžil ze svých fyzických dispozic, což však není jeho vina, ale
výhoda. Skvělým zjištěním však je, že i ostatní hráči se dokázali nejen střelecky, ale hlavně herně prosadit a všichni prokázali, že jejich výkony mají stoupající tendenci. Úžasné je také
zapálení všech hráčů do hry, které výborně vystihuje například
Péťa Górny neustálým dotazováním na to, zda už půjde zase
hrát.☺ To je přesně ta nejdůležitější věc, kterou bychom měli
v dětech v tomto věku vytvářet a podněcovat, tj. radost ze hry.
Mgr. Tomáš Hvolka

Zleva: Tom Hvolka (trenér), Péťa Górny, Christian Ďuriš,
Tibor Galas, Sebastian Mika, Eliáš Mika, Kuba Galas (trenér)
vice, které dokázaly zvítězit ve všech šesti utkáních, konkrétně porazily naše kluky 3:1 a 1:0, kdy v tom druhém utkání jsme
inkasovali až v samotném závěru. Tým Václavovic „A“ pak
dokázali hráči Raškovic rovněž dvakrát porazit, i když těsným
rozdílem (2:0, 2:1). Druhý tým Václavovic (tj. „B“) byl pak tvořen převážně dívkami a možná i proto prohrál všechny své
zápasy, ale rozhodně neprodal svoji kůži lacino a v některých
utkáních rozhodli soupeři o svém vítězství de nitivně až ve
druhém poločase.
Výkon našich kluků ze Sedlišť se po dvou shodných porážkách 1:3, začal postupně zlepšovat, dvakrát se nám podařilo
zvítězit alespoň nad Václavovicemi „B“, ale s jejich „A“ týmem
jsme dvakrát prohráli. Každopádně na naši omluvu je třeba
říci, že jeden z kluků za nás hrál vůbec poprvé (Damián)
a u Adama Fedora bylo znát, že měl zhruba dvouměsíční
pauzu. I přesto se dokázali oba gólově prosadit, což by pro ně
mohlo být motivací pro další pokračování v našem oddíle.
Závěrem lze konstatovat, že se turnaj povedl, všechny děti si
dostatečně (doufejme☺) zahrály a alespoň částečně vynahradily zrušený turnaj. V neposlední je třeba poděkovat, jak
oběma týmům za účast, tak i všem rodičům, kteří nám pomohli s přípravou hřiště a „tribun“.
Mgr. Tomáš Hvolka

fi
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Po ospalém začátku přišlo zlepšení a udržení „Top ten“
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Valná hromada FK Sedliště, z. s.

V

půli prosince nás čekal poslední letošní turnaj
Krajské zimní ligy (dále jen „KZL“), tentokrát se
„smrtícím“ brzkým začátkem, který v našem případě
poznamenal vstup do prvních dvou zápasů. Nejprve jsme
naprosto zbytečně podlehli Krnovu 1:2, kdy jsme se
téměř báli vzít soupeři balón, a hlavně proto prohráli
s výkonnostně stejným, ne-li horším, soupeřem. V druhém utkání jsme sice dokázali porazit Frenštát 5:2, avšak
zde to bylo dáno především tím, že soupeř měl v kádru
převahu mladších a menších hráčů, neboť výkon byl
obdobný jako v prvním utkání. V následujících utkáních
se již výkony našich kluků a děvčete mírně zlepšily, ale
bylo to jako na houpačce. Spíše nešťastná prohra 2:3
proti Vítkovicím, po kterých následovaly dvě zasloužené
a přesvědčivé výhry 4:1 proti druhým mužstvům Krnova,
respektive Frenštátu. V posledním utkání jsme pak prohráli vysoko 0:6 proti dalšímu týmu Vítkovic, který byl
kvalitativně nad naše síly, avšak aspoň jednu branku jsme
vsítit určitě mohli.

dne 25. 2. 2022
V prostorách Kulturního domu se dne 25. 2. 2022 od
17.00 hodin uskuteční Valná hromada na základě
rozhodnutí předsedy FK Sedliště, z. s.

Program valné hromady:
1.

Zahájení – uvítání slovem předsedy FK Sedliště, z. s.

2.

Ověření usnášeníschopnosti členské schůze

3.

Schvalování programu členské schůze

4.

Ustanovení zapisovatele, ověřovatele zápisu

5.

Slovo předsedy ke svolání mimořádné valné hromady

6.

Volba člena/členů do orgánů FK Sedliště, z. s.

7.

Diskuse – závěr

NÁBOR DĚTÍ DO PŘEDPŘÍPRAVKY

V
I v tomto turnaji se nám nakonec podařilo umístit
v jeho horní polovině, stejně jako při předchozích turnajích, což pro nás po první polovině soutěže KZL znamená výborné 10. místo z 33 přihlášených mužstev. Střelecky nás na posledním turnaji táhl především Eliáš
Mika, který vstřelil celkem 12 gólů, kdy však je nutno
přiznat, že v některých utkáních těžil zejména ze své
výrazné výškové převahy. Přínosem bylo, že po zdravotních problémech se mohl konečně do turnaje KZL zapojit i Christian Ďuriš a nevedl si přes dlouhou pauzu
vůbec špatně. Další turnaj nás pak čeká hned zkraje ledna opět s brzkým začátkem, tak doufejme, že se s tím
tentokrát popasujeme lépe.
Mgr. Tomáš Hvolka
Na fotogra i zleva: Tom Hvolka (trenér), Vendy Hanzlová,
Eliáš Mika, Šimon Glogar, Max Hvolka, Christian Ďuriš,
Kuba Galas (trenér), Tibor Galas

yzýváme rodiče dětí narozených
v roce 2015 a dříve, aby k nám
vzali své ratolesti, rozšířili naše řady
a pomohli tak znovu nastartovat
sportování dětí v postcovidovém období.
Pro náš sport není třeba žádného speciálního vybavení, stačí jen kopačky
(příp. tenisky) a běžné oblečení na ven!!! V zimním
období se trénuje ve školní tělocvičně, která je stejně
jako fotbalový areál v těsné blízkosti mateřské školky.
Tréninky probíhají aktuálně až do konce června
a od začátku září vždy v úterý a ve čtvrtek od
15:40 hod. do 17:00 hod. pod vedením trenérů Jakuba Galase (tel. 734 469 058) a Mgr. Tomáš Hvolky
(tel. 724 133 669), na které se neváhejte obrátit s případnými dotazy.
Nezapomeňte, že i Tomášové Vaclík či Souček někde
začínali!!! ☺

Sedlišťský zpravodaj vydává Obec Sedliště, Sedliště 271, 739 36. Vychází dle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Ing. Jakub Nitra, Mgr. Lukáš Kubiena. Evidenční číslo MK ČR E 15308.
Inzerci přijímá obecní úřad, VOIP tel.: 595 173 369, tel.: 558 658 129, e-mail: redakce@obecsedliste.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.
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