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Investice v obci

Slovo starosty

V

ážení občané, obecní
slavnosti v Sedlištích
letos připadnou na víkend
18. a 19. 6. S programem se
můžete seznámit na plakátu v tomto čísle zpravodaje, či na webu obce. A doufám, že se na slavnostech uvidíme.
V sobotu Vás srdečně zveme na již
15. ročník pochodu Sedlišťská pohorka,
jehož start se uskuteční tradičně na hřišti
v 9.00 hodin a trasa povede cestou necestou po Sedlištích a okolí. Cíl pochodu
bude tradičně na myslivecké chatě, kde
bude připraveno bohaté občerstvení. Odpoledne budou v provozu kolotoče, od
14.00 hodin proběhne přátelské utkání
fotbalových přípravek a od 17.00 hodin
program k obveselení dětí i dospělých.

J

aká je a jaká bude realizace investic v roce 2022? Zastupitelstvo obce
v lednu schválilo rozpočet na rok 2022. V rámci tohoto rozpočtu
byly vyčleněny nanční prostředky na řadu investičních akcí.

V první vlně se realizovala rekonstrukce místní komunikace na Mlzácích
a na Americe bylo vybudováno obratiště pod zahrádkami, to vše za 2,2
mil. Kč. V květnu byl dokončen vodovod v místní části Amerika v hodnotě 3 mil. Kč (viz foto z jeho výstavby níže) a zároveň se dokončuje veřejné osvětlení na Dolním konci, které si vyžádá investici celkem 1,2 mil. Kč.
Následně máme v plánu rekonstruovat místní komunikaci na Americe po
vybudování a napojení vodovodních přípojek na nový vodovod. Od září
započnou práce v Kulturním domě, kde by se měly realizovat především
vzduchotechnika, klimatizace sálu, elektroinstalace a osvětlení.
V průběhu prázdnin bychom rádi pokračovali v revitalizaci parku. Poté,
co v minulých letech byly dosazeny stromy, by letos mělo dojít na stavbu
nového altánu a mlatových chodníků za asi 4 mil. Kč.
Co se týče větších projektů, čekáme na výsledky
žádostí o dotace na realizaci nových šaten u fotbalového hřiště a horního hřiště. Zároveň je důležitá
informace, že v průběhu července a srpna by se
měly otevírat nové dotační příležitosti v rámci dotačního období 2021 – 2027. Zde bychom rádi
uplatnili již připravené projekty na přístavbu a nástavbu základní školy za cca 50 mil. Kč a chodník
podél místní komunikace směrem na Dolní konec
za cca 11 mil. Kč. Dalším připravovaným projektem
pak bude dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce.
(jk)

V neděli bude oproti minulým letům
změna, kdy bude pouze jedna mše svatá,
a to v 7.30 hodin. Pro děti budou na ploše parkoviště připraveny kolotoče a v prostoru centra obce stánky.
Ještě důležité upozornění ve vztahu k dopravě – od středy 15. 6. do pondělí 20. 6.
nebude autobusová linka 383 zajíždět na
zastávku „U školy“ a cestující budou odbaveni na přilehlé místní komunikaci.

Zpráva ze zasedání
zastupitelstva

Jaromír Krejčok, starosta obce

Informace k volbám

Z

V

olby do zastupitelstev obcí pro funkční
období 2022 – 2026 se uskuteční ve
dnech 23. – 24. září 2022. Volební místnost
bude, s ohledem na plánované stavební práce
v kulturním domě, v základní škole. Konec
lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu je 19. 7. 2022 do 16.00 hodin. Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,
musí volební strana připojit ke kandidátní listině petici podepsanou
voliči. V Sedlištích je počet podpisů pro nezávislé kandidáty stanoven
na 68, počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů pak na 118.
(oú)

fi
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astupitelstvo proběhlo 25. 4. 2022 a na pořadu
jednání byla změna rozpočtu, schvaloval se
závěrečný účet obce a základní školy za rok 2021,
dále pronájem nebytových prostor v hasičské
zbrojnici po prodejně smíšeného zboží, pachty pozemků a darovací smlouva na pozemky pod komunikací. Zastupitelstvo se zároveň zaobíralo situací
na dětském oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,
p. o.
Další zasedání zastupitelstva proběhne v
pondělí 27. 6. v 17.00 hodin, program zasedání
bude k dispozici na úřední desce minimálně 7 dnů
před zasedáním.
(jk)
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Pálení čarodějnic

R

eprodukovaná hudba, opékání špekáčků a především tradiční pálení čarodějnic přilákalo o lipojakubské noci na Bezručovu vyhlídku v Sedlištích stovky lidí. Akce, kterou poprvé obec ve spolupráci s paní Wolfovou zorganizovala pro
místní i přespolní návštěvníky, se setkala s mimořádným úspěchem. V průběhu
odpoledne se zábavy zúčastnily desítky cyklistů, jedoucích po stezce u vyhlídky,
většina lidí přišla na jistotu a zůstala až do noci.
Lidová veselice začala už ve tři hodiny odpoledne zábavním programem pro děti,
kterým pouštěl hudbu DJ Martin Šimek. Na malém ohništi si pak mladí čarodějové a čarodějnice mohli opéct buď vlastní, nebo zakoupené špekáčky.
Hlavní program odstartovalo v šest hodin večer zapálení vatry, připravené den
předem hasiči z SDH Sedliště. Figurínu čarodějnice k upálení vyrobila Eva Wolfová, která se svým týmem zajistila také občerstvení na akci.
Zábava trvala do půlnoci, přesto se mnohým ještě domů nechtělo. „Je to tady super,
konečně si po těch dvou letech zákazů můžeme pořádně orazit,“ pochvalovala si
taškařici Martina Gogolová z Frýdku, která dorazila nejen v kostýmu, ale také s
osvětleným koštětem.
Poděkování si zaslouží místní hasiči, tým z občerstvení na Bezručově vyhlídce a
všichni návštěvníci, kteří se svou dobrou náladou přispěli k celkové atmosféře akce.
(oú)

Kosení trávníků

T

rávníky jsou zásadní složkou systému zeleně, jejich nefunkčnost
ovlivňuje malý cyklus vody a oteplování sídel, snižuje se
množství zadržené dešťové vody v půdním pro lu, zvyšuje se prašnost, eroze půdy a vytrácí se biodiverzita…
Takže jak se starat o trávníky? Na to neexistuje jednoduchá odpověď, každý druh trávy potřebuje jiný přístup. Jsou trávy, které kosíme dvakrát týdně a jsou trávy, kterým stačí kosení jedenkrát, či dvakrát ročně. A téma alergií? Pro alergiky jsou nebezpečné převážně
velké plochy monokultur travin a obilná pole. Vzdálenost zdroje
alergenu od sídla není až tak podstatná, jelikož mraky pylu putují
Evropou napříč. To vše, co je zde napsáno, je citace z různých odborných zdrojů.
Jaký je tedy výstup a jak se máme v Sedlištích o trávníky starat?
Snažme se chovat při údržbě našich trávníků tak, abychom především neškodili. Přírodě, sami sobě ani sousedům. Děkuji.

Farní vaječina
50 dnů po Velikonocích se
slaví křesťanský svátek, kterému se říká Seslání Ducha
svatého, popř. Letnice, Padesátnice či svatodušní svátky. V letošním roce tento
svátek připadl na neděli
5. 6. 2022 a svátek si připomenuli i farníci sedlišťské
farnosti tradiční vaječinou.
Počasí bylo objednáno, nálada byla výborná a vaječina
se také povedla.
(jk)

Prosba k likvidaci odpadu

Jaromír Krejčok, starosta obce

V

ážení spoluobčané, obec Sedliště si ve srovnání s ostatními obcemi vede hodně dobře,
co se týče separování odpadu. Vykazujeme slušné
hodnoty sběru plastu, skla a papíru v přepočtu na
obyvatele, a co se týče oleje a tuků, tak tam jsme
mezi nejlepšími. Nicméně máme prosbu k likvidaci
krabic a kartónů. Pokud vyhazujete klasické krabice, pak tyto patří do papíru, ale prosíme o jejich
rozložení. A co se týče velkých krabic a kartónů,
nebo máte-li potřebu likvidovat větší množství
tohoto odpadu, prosíme o jeho odvoz na sběrný
dvůr. Přeci jen kapacita kontejnerů není nafukovací. Moc děkujeme.
(oú)
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Jubilejní Masarykova základní a mateřská škola

Ukliďme Česko

N

aše škola se zapojila do úklidové akce Ukliďme Česko.

6. dubna 2022 se žáci většiny tříd vydali do okolí Sedlišť uklízet nepořádek vybaveni plastovými pytli a rukavicemi. Akce má za
cíl skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek snad dělat nebudou!
Mgr. BcA. Michal Bařina

Velikonoční tvoření

V

úterý 12. 4. 2022 proběhla u nás ve škole společná akce pro rodiče a děti VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. Činnost probíhala na třech stanovištích. Rodiče s dětmi si nazdobili velikonoční vajíčka klacíky, jutou a peřím. Vyrobili zajíčka
z pilin v silonové punčoše a vymodelovali si zdobené košíčky z hliněných válečků. Všichni pracovali s nadšením, zájmem
a z výrobků měli radost. Nejhezčí odměnou pro pořadatele byly spokojené obličeje malých i velkých. Rodiče se mohli na
chvíli zastavit v každodenním shonu, odpočinou si a strávit společné chvíle se svými dětmi při vyrábění. Věříme, že jsme ve
dvou hodinách velikonočního tvoření poskytli zúčastněným čas pro relaxaci a hezké vzpomínky. Rádi tuto akci opět zopakujeme, neboť chvíle strávené s dětmi i rodiči nás baví.
Bohdana Šebestová

www.skola-sedliste.cz
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Divadlo loutek Ostrava - 5. třída

H

ned po velikonočních prázdninách zhlédli
žáci 5. třídy představení s názvem Hodina
Komenského v Divadle loutek v Ostravě. Celá
hra pojednávala o životě i smrti tohoto českého
velikána, pedagoga. Byla velmi vtipně pojatá
a vkusně ji podtrhovala hudba. Protože i herecké repliky byly adresovány do hlediště, žáci se
mnohdy do děje zapojili. Představení se žákům
velmi líbilo, zvlášť oceňovali výkony herců i vtipnou realizaci života jedné z předních osobností
naší země tak, jak si to Učitel národů zaslouží…
Mgr. Petra Matušková

Den Země
22. duben je každoročně na celém světě slaven jako Den Země. I my
jsme se k tomuto mezinárodnímu svátku připojili. V pátek 22. dubna
si školní ekotým připravil pro žáky 1. stupně program s názvem
„Země v ohrožení“. Ekotýmáci své mladší spolužáky na čtyřech stanovištích seznámili s některými problémy, které trápí planetu Zemi.
Děti se poučily o tom, jak málo je na Zemi pitné vody. Symbolicky se
snažily nanosit co největší množství vody do připravených nádob.
Dále se dozvěděly zajímavosti o odpadech a jak je správně třídit. Na
dalších stanovištích si povídaly o chráněných rostlinách a ohrožených druzích zvířat. Na závěr děti čekalo zadání správných barevných
klíčů do připravených tabletů a zjištění, zda se jim podařilo Zemi
zachránit. A protože děti byly moc šikovné, tak to nakonec zvládly
úplně všechny. Věříme, že si všichni uvědomili, jak je naše Země
křehká a je potřeba se k ní chovat ohleduplně.
Za školní ekotým Markéta Bonková

McDonald’s Cup AŠSK

V

pátek 22. 4. 2022 na hřišti FC Kozlovice
proběhla fotbalová soutěž v McDonald’s
Cupu žáků 1. stupně.
Naši školu reprezentovali žáci ve složení :
A. Koběluš (5.), Š. Kusák (5.), J. Kubr (5.), J. Haferník (5.), V. Nitra (5.), P. Janošek (5.), D. Fajkoš
(5.), F. Lumbert (4.) a A. Janečka (4.).
Jejich soupeři byli žáci ze ZŠ Kozlovice, ZŠ Palkovice, ZŠ Raškovice a ZŠ Baška, hrálo se systémem každý s každým 2 x 15 min. Žáci naší školy
vyhráli s přehledem všechny zápasy a obsadili
celkově 1. místo.
Nejvíce gólů dal A. Koběluš (5.) a F. Lumbert (4.).
Děkujeme všem účastníkům za velice úspěšnou
reprezentaci školy.
Mgr. M. Kantorová

www.skola-sedliste.cz
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Štramberk - 1. třída

V

pondělí 9. května vyrazili prvňáčci na školní výlet do Štramberku. Po příjezdu na ně již čekali naši tři průvodci –
Jirka, Terezka a Vojta (spolek RIKITAN).

Nejdříve jsme navštívili MINIZOO, zde dětem vyprávěl zajímavé informace Marek Jeřábek, který tuto minizoo provozuje. Sdělil dětem spoustu zajímavých informací o tropických rybách, hadech, ještěrech.
Další zastávkou byla pekárna štramberských uší. Děti si na vlastní oči prohlédly výrobu štramberských uší, samy si také
své štramberské ucho upekly.
S našimi průvodci jsme dále navštívili jeskyni Šipku, kde si společně s pračlověkem povídaly o zajímavostech a tajemstvích
této jeskyně.
Na závěr celého dobrodružství na děti čekal skákací hrad.

Mgr. Lucie Jakobi

Branný závod Wolfram

V

pondělí 23. 5. 2022 se na školním hřišti 7. ZŠ ve
Frýdku-Místku uskutečnil branný závod Wolfram, který pořádalo Krajské vojenské velitelství Ostrava v rámci POKOS (příprava občanů k obraně státu).
Naši školu reprezentovali žáci 7. a 8. třídy :
I. Kaminská, B. Kusáková, V. Pavlok, O. Hradil.
Soutěžilo se v těchto disciplínách :
1. Bojová dráha 1 (minové pole)
2. Bojová dráha 2 (překážková dráha štafetovým způsobem s pomocí
aktivujícího hesla)
3. Střelba ze vzduchovky
4. Vědomostní test o výsadku Wolfram
5. Silový trojboj
6. Zdravověda
7. Hod granátem
8. Vytrvalostní běh družstva
9. Střelnice Corrado
Družstvo naší školy obsadilo 9. místo, děkujeme všem za účast v netradiční sportovní soutěži.
Mgr. Martina Kantorová

www.skola-sedliste.cz
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Exkurze na Frýdecké skládce, a. s.
10. a 11. května 2022 navštívily všechny třídy druhého stupně naší školy Frýdeckou skládku, která se v oblasti Frýdku-Místku stará o sběr, svoz, třídění,
úpravu a konečné odstranění prakticky všech vyskytujících se odpadů, a to
včetně nebezpečných.
Exkurze byla zahájena krátkým videem, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho
informací. Ty byly následně doplněny praktickou ukázkou míst zdejšího pracoviště s komentářem průvodce. Velký důraz byl zvláště kladen na šetrné
zacházení s odpadem a ekologickou výchovu budoucích generací.
Mgr. BcA. Michal Bařina

Exkurze Česká televize Ostrava, 9. třída

V

e čtvrtek 26. 5. 2022 se žáci devátého ročníku podívali
na vysílání televize z druhé strany obrazovky. Navštívili
ostravské studio České televize, které 66 let svou tvorbou
pomáhá zajišťovat přibližně 20 procent podílu regionální
produkce ve vysílání ČT.
Během exkurze postupně prošli dvěma studii, režijním komplexem a střižnou a prakticky si zkusili zpravodajskou čtečku
a moderování počasí.
Prohlídka nám všem pomohla lépe pochopit, kolik práce je za
jednotlivými televizními pořady.
Mgr. BcA. Michal Bařina

Workshop SOŠ F-M

D

ne 7. 4. a 28. 4. se žáci 8. třídy účastnili
workshopu na Střední odborné škole Frýdek-Místek. Na začátku dubna navštívili pracoviště školy Na Hrázi, kde se vyučují převážně
zemědělské obory jako např. zahradník a opravář zemědělských strojů. Vyzkoušeli si jízdu moderním traktorem, dojit krávu i práci s vazbou
květin. Koncem dubna navštívili pracoviště na
ulici Lískovecké, kde se seznámili s obory provoz a ekonomika dopravy, mechanik - seřizovač
aj. Vyzkoušeli si práci v konstrukčním programu,
vyhledávali na počítači informace o dopravě
a také si vyzkoušeli práci s virtuální realitou.
Mgr. Jana Hradilová

www.skola-sedliste.cz
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4. ročník Mistrovství školek Slezské
brány

D

ne 6. 4. proběhl ve sportovní hale v Raškovicích již 4.
ročník Mistrovství školek. Celá akce se uskutečnila,
kvůli nucené Covidové pauze, po více než dvou letech.
Možná i proto, že už se všichni nedočkavě těšili na zahájení nového ročníku, byla letos velice hojná účast. Celkem se
do soutěže přihlásilo 13 školek z regionu Slezské brány.
A to: Raškovice, Paskov, Nošovice, Pražmo, Vyšní Lhoty,
Vratimov, Řepiště, Dobratice, Václavovice, Sedliště, Vojkovice, Sviadnov, Žabeň.
Děti předškolního věku tak mohly porovnat síly s více
školkami, než tomu bylo v předchozích ročnících, a tak
nebyla o konkurenci nouze. Pro děti bylo připraveno 17
sportovních disciplín, ty byly přichystány tak, aby podporovaly celkový tělesný rozvoj dětí a také spolupráci
v týmu. Mezi disciplíny nechyběl například hod míčkem
na cíl, štafetový běh, překážkový běh, přeskoky přes lavičku nebo slalom. Každé stanoviště se bodovalo zvlášť, po-

dle umístění v tabulce. Na konci se jednotlivé výsledky ze
všech stanovišť sečetly a vzešli nám celkoví vítězové.
Těmi se letos stali:
1. místo MŠ Řepiště
2. místo MŠ Sviadnov
3. místo MŠ Sedliště
Všechny děti obdržely medaile, účastnický list a drobné
sladkosti. První tři týmy dostaly navíc poháry.
Cílem této sportovní akce bylo, aby se děti radovaly ze
sportu, užily si společně strávené dopoledne se svými kamarády a v neposlední řadě si také dobře zasportovaly
a tím udělaly něco pro své zdraví.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
akce, zejména panu Ing. Miroslavu Lyskovi za Region Slezská brána, ředitelce ZŠ Raškovice - paní Mgr. Haně Kachtíkové, starostům z obcí Raškovice a Paskov, panu Jiřímu
Blahutovi a Petrovi Baďurovi, paním učitelkám za přípravu
dětí na akci a také všem dětem za jejich vděčnost a projevenou radost ze sportu.
Mgr. Martin Theuer, hlavní organizátor, ZŠ Raškovice

Zápisy v mateřské a základní škole

V

základní škole se 21. dubna 2022 konal zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/2023. K zápisu se dostavilo se
svými rodiči celkem 36 dětí. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podalo celkem 34 uchazečů a 2 uchazeči podali
žádost o odklad povinné školní docházky. Celkem bylo přijato 30 žáků. Z toho má 21 žáků trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu základní školy v Sedlištích. 4 uchazeči nebyli přijati z kapacitních důvodů.
11. května 2022 proběhly také zápisy do mateřské školy. Celkem bylo přihlášeno 25 dětí, 23 dětí bylo přijato. Z toho je 19
přijatých dětí ze spádového školského obvodu mateřské školy v Sedlištích. Vzhledem k celkové kapacitě mateřské školy
nebyly přijaty 2 děti.
Na nově přijaté děti a žáky se bude těšit celý kolektiv zaměstnanců naší základní a mateřské školy.
Mgr. David Hubeňák, ředitel školy

Pár slov od mysliveckého spolku Sedliště-Frýdek

V

dnešní postcovidové době spousta z nás zůstala u trávení volného času pobytem v lesích a na loukách - ať už běháním, nebo procházkami se svými čtyřnohými kamarády. Taktéž rozrůstáním obce výstavba pozvolna ubírá přirozený prostor divoké zvěři. Běžně se můžeme mezi rodinnými domy potkat třeba se zajíci
nebo srnčí zvěří. Také na polích se na přelomu jara a léta setkáváme s opuštěnými
mláďaty. Nesnažte se je odnášet nebo zachraňovat, matka je většinou v povzdálí a
má mládě pod kontrolou. Právě lidský pach by mohl narušit vztah mezi matkou a
mládětem a kvůli vaší pomoci by mládě uhynulo. Stejně tak volně pobíhající psi
jsou pro zvěř nebezpeční. Mnohdy majitel psa tvrdí, že jeho pes srnčí zvěř nedožene, nicméně štvaná srnka zejména v zimním
období dostane zápal plic a brzy uhyne.
Určitě jste kolem frekventovaných silnic, kde dochází ke střetům se zvěří, viděli kůly s nastříkanou pěnou. Jedná se o pachová
zradidla, ať už našeho spolku, nebo z národního projektu, do kterého jsme se jako MS Sedliště-Frýdek zapojili. Výsledkem jsou
pachovými zradidly osazené nebezpečné úseky, kde zvěř přechází. Takto je chráněna nejen zvěř, ale hlavně majetek a zdraví našich občanů. Rozbité auto určitě nikdo mít nechce... Přes to všechno každý rok odvážíme od dopravních nehod, nebo sražené v
příkopách, desítky kusů srnčí zvěře, někdy i zvěř černou - divočáka. Za období od 1. 4. 2021 do 31. 3.2022 (tzn. myslivecký hospodářský rok) bylo v celé naší honitbě sraženo 78 ks srnčí zvěře a 4 kusy zvěře černé. Ve spolupráci s našimi zemědělci provádíme
vyhánění zvěře z luk, které se mají aktuálně kosit. Zvěř není schopna utéct před rychle jedoucími stroji ani odvést svoje mláďata.
Pokud byste se chtěli dovědět více, zavítejte na naše nové stránky “www.myslivci-sedliste.cz".

www.obecsedliste.cz

Petr Huber
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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

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava-Nová Bělá, Hrabovská 5/39
•
•
•
•
•
•

MONTÁŽE, PRODEJ MATERIÁLU
Pletivové ploty, svařovaná pletiva.
Plotové panely 2D, 3D. Thuje na živý plot.
Bezúdržbové plotovky Pilwood. Stínící tkaniny.
MOBILNÍ OPLOCENÍ. Prodej, pronájem.
MŘÍŽE do sklepních oken. Včetně montáže.

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

www.obecsedliste.cz
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výroba nažehlovaček

potisky triček, mikin
pracovních oděvů aj.

www.minarprint.cz
tel. 733 636 751

fotodárky

potisk reklamních předmětů

laserové gravírování do
dřeva
korku
plastu
bambusu
papíru

Kompletní nabídku naleznete na našem webu:
www.agrotextilie.cz
rychlé info na tel. 731 501 234

° Plastové neviditelné obrubníky

° Fixační kolíky
- ocelové a plastové

° Jutové a kokosové sítě

° Travní rohože

° GeoNetex
- vpichovaná, tkaná
- rozvrstvení sypkého materiálu, drenáže

° Tkaná textilie EKO
- plně rozložitelná, vyrobena z biomasy

° Tkaná textilie různé šíře
- v barvě bílá, černá, zelená
- stejné použití jako netkaná textílie, dlouhá životnost

° Netkaná textilie různé šíře v metráži i v balíčcích
- v barvě bílá, černá, hnědá
- ochrana rostlin proti mrazu, vhodná na jahody,
pod kůru, kačírek, podkladová pod chodník

sklad pod školou, Sedliště 203

SEDLIŠŤSKÝ ZPRAVODAJ
květen-červen 2022
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Dokázali byste změnit svět?

Z

ní to neskutečně a přitom je to možné. Přemýšleli jste,
co znamená „svět“ pro vás? Je to možná dobré místo
pro život, zdravá příroda, dobré vztahy mezi lidmi, mír…
Jak vnímáme svět je individuální. Pro malé dítě znamená
máma a táta celý jeho svět. Rodiče pomohou, pohladí,
podpoří, ukáží dětem, jak vykročit do světa, jak bezpečně
poznávat své okolí, jak se v životě neztratit… Některé
děti se však „ztratily“ úplně na začátku.
Z různých důvodů nemají svou mámu,
tátu ani nikoho blízkého jen pro sebe a
napořád. Jsou však mezi námi lidé, kteří
těmto dětem dokázali změnit svět - stali
se jejich náhradní rodinou, stali se pěstouny.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu
ve Frýdlantu nad Ostravicí dlouhodobě
podporuje zájem o pěstounskou péči
mezi občany. Nyní se nám naskytla příležitost, jak všem více pěstounství přiblížit. Oslovili jsme
„naše“ pěstouny, kteří se v osmi dílech natočených videospotů s vámi podělí o své pocity, motivace a zkušenosti.
Těmto „našim“ pěstounům děkujeme nejen za to, že otevřeli svou náruč dětem jiných rodičů, ale také, že svým
účinkováním ve videospotech předali poselství dalším lidem: Stát se pěstounem stojí za to!

Velmi si také ceníme nabídky, práce i profesionálního
a citlivého přístupu pana Petra Rehanka, režiséra, scenáristy, kameramana, střihače a občasného fotografa, který
s nápadem na natočení série o pěstounech přišel a bezplatně videospoty vytvořil. Patří mu proto veliký dík.
Věříme, že si najdete čas na zhlédnutí videospotů, osmidílné série „Dokázali změnit svět – aspoň některým dětem.“
A možná, alespoň v to doufáme, se někteří z vás inspirují
a začnou uvažovat, že by se také chtěli stát pěstouny.
Videospoty již nyní můžete zhlédnout na
s t r á n k á c h w w w. f r y d l a n t n o . c z , n a
youtubovém kanále města Frýdlant nad
Ostravicí, na facebooku města Frýdlant nad
Ostravicí a věříme, že vzájemným sdílením
se dostanou k mnoha občanům.
Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát
náhradními rodiči (pěstouny, osvojiteli či
pěstouny na přechodnou dobu), neváhejte
pro bližší informace kontaktovat Městský
úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí,
pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant n. O., kancelář č.
120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči Bc.
Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail:
killesova@frydlantno.cz.
Informace k náhradní rodinné péči najdete také na odkaze
www.dejmedetemrodinu.cz.

Kotlíková dotace

D

ne 11. 5. 2022 byly zveřejněny podmínky 4. kola kotlíkových dotací v
Moravskoslezském kraji.
Příjem žádostí bude probíhat od 13. 6.
2022 od 10.00 hodin do 31. 8. 2022 v
elektronickém prostředí. 4. kolo je speci cké tím, že je určeno výhradně pro
domácnosti s nižšími příjmy a dotace
může činit až 95%. „Nižší příjmy“ domácnosti jsou de novány tak, že průměrný čistý příjem na jednoho člena
domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč.
Příjmy nebudou posuzovány v případě,
že v době podání žádosti o dotaci, tj. v roce 2022, je celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně, jediným vlastníkem nemovitosti je nezletilý nebo student denního studia do 26 let,
žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
POKUD NEMÁTE MOŽNOST PODAT SI ŽÁDOST O DOTACI V ELEKTRONICKÉM PROSTŘEDÍ, NEBO SI NEVĚŘÍTE, ŽE TO ZVLÁDNETE, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA OBECNÍ
ÚŘAD.
Domácnosti s vyššími příjmy si mohou nově žádat o dotace na výměnu starého kotle v programu Nová zelená
úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do výše 50%.
(jk)
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Sbírka pro ukrajinské matky s dětmi
několik týdnů probíhá válka na Ukrajině. Situaci
J ižs obavami
sledují nejen dospělí, ale i děti. Soucítí

s těmi, kdo zůstali v zemi původu i s těmi, kdo našli
dočasné útočiště v České republice. Jedná se především
o maminky s dětmi, které si stihly sbalit jen základní věci
a vyrazily do neznáma.

Žáci 4. třídy se rozhodli
ukrajinským dětem zpříjemnit pobyt a uspořádali
sbírku hraček. Dne 5. 3.
2022 paní třídní učitelka
Renáta Dorociaková přivezla do Havířova velké
množství hraček, knih,
pastelek, polštářků, kancelářských potřeb, omalovánek, sladkosti, puzzle,... Dárky jsem osobně předala dětem ubytovaným v zařízení Ministerstva vnitra. Děti měly
obrovskou, nepopsatelnou radost a já byla velmi dojatá.
Většinu dárků si děti rozebraly a zbytek je připraven pro
nově příchozí.
Ani žákům ostatních tříd
ZŠ Sedliště nebyla situace
ukrajinských maminek
s dětmi lhostejná. Proto se
sešel školní parlament pod
vedením paní asistentky
Kateřiny Mikušové, který
rozhodl o uspořádání celoškolní potravinové sbírky.

Menší děti byly nadšené
z pastelek, omalovánek,
sladkostí a bublifuků.
Starší slečny a kluci dostali úžasné voňavé sprchové gely a školní potřeby. Maminky odcházely se zásobami mouky,
rýže, oleje, těstovin, cukru, kávy, čajů, konzerv, sirupů, kakaa, medu, … S nadšením
si vybíraly ručníky a voňavou hygienu. Spoustu produktů
dostaly maminky novorozenců a batolat, ať se jednalo o
hygienu, kroksy, hračky či přesnídávky. Nikdo neodešel
s prázdnou, dostalo se na všechny.
Chtěla bych moc pochválit pořadatele sbírky, děti, rodiče
a přátele školy za opravdu potřebné, praktické dary. Dovolte mi vyřídit velké poděkování ukrajinských maminek
a babiček, ubytovaných v našem středisku. Sbírka měla
obrovský úspěch. Díky vám ukrajinské děti poprvé ochutnají český puding. Doufám, že můj návod
na přípravu maminky pochopily.
😊
Dále bych chtěla moc poděkovat
rmě MIKETA. Manželé Gabrielovi darovali ponožky ukrajinským maminkám a dětem ubytovaným v Pobytovém středisku
Havířov. Všichni měli velkou radost.

Tentokrát se v úterý 29. 3. 2022 do Havířova osobně vypravil pan ředitel Mgr. David Hubeňák. I jeho vozidlo bylo
naplněno až po strop. Věci jsem tématicky rozdělila a nadílka mohla začít.

Ještě jednou velké poděkování
všem. Vážíme si toho, že vám osud Ukrajinců není lhostejný. Vaše dárky vyvolaly radost, nadšení a úsměv na tváři
mnoha maminek a dětí. Přeji vám všem hodně zdraví a
pohody.
Lenka Winklerová, organizační pracovník Pobytového
střediska Havířov

SPORT
Turnaj starší přípravky

D

ruhé dubnové úterý se na hřišti v Sedlištích uskutečnil turnaj starší přípravky.

První utkání jsme začali pozvolna - kluci byli trochu nervózní (není se co divit - po delší době zápas na domácím
hřišti), ale postupem času se rozkoukali a hráli pěkný fotbal. Po chvilce začaly padat i góly - a nebylo jich zrovna málo,
takže v poločase jsme vedli již drtivým rozdílem 8:1. Do druhé půle jsme vstoupili snad ještě lépe, než jsme tu první
skončili, postupem času skóre narůstalo a každý si chtěl dát v utkání gól. To se nakonec skoro všem podařilo a ke konci
utkání se v hledišti dokonce hlasitě ozývalo „dvacet, dvacet“. Dvacátý gól jsme sice nestihli, ale jinak to byla parádní jízda. Druhé utkání s Kozlovicemi již bylo vyrovnanější než to první, ale i tak jsme byli jasně lepším družstvem. V průběhu
zápasu jsme vždy vedli, ale Kozlovice během první půle zdatně dotahovaly, a tak o přestávce byl stav 4:4. Ve druhém poločase jsme vstřelili nějaké branky, na které již soupeř nedokázal reagovat (i díky naší dobré hře), a tak postupně skóre narůstalo až na konečných 11:6.
Naši borci zaslouží obrovskou pochvalu za předvedený výkon – takové množství branek příznivci Sedlišť dlouho neviděli.

www.obecsedliste.cz
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Přehled výsledků:
Sedliště - Metylovice 19:2 (branky: Makky - 7, P., Galas Š. - 4, Kusák Š. - 2, Mončka M. - 1, Janošek P. - 1, Haferník J. - 1,
Jež J. - 1, Kulhánek M. - 1, Nitra V. -1)
Sedliště - Kozlovice 11:6 (branky: Makky P. - 5, Mončka M. - 3,
Janošek P. - 2, Haferník J. - 1)
Sestava:
Fajkoš Dominik, Galas Štěpán, Haferník Jan, Janošek Prokop, Jež
Jakub, Kulhánek Martin, Kusák Štěpán, Makky Patrik, Mončka
Michal, Nitra Václav, Platoš Jiří.
Ing. Jakub Nitra, trenér

Na květnovém turnaji krůček od
vítězství

V

sobotu 21. května se na našem hřišti uskutečnil na
přírodní trávě další turnaj pro kategorii předpřípravky, konkrétně tedy pro ročníky 2015 a mladší. Na turnaj
jsme si opět zapůjčili „UHER“ mantinely, které byly na
stranách hřiště, aby měla hra plynulejší spád. Turnaje se
zúčastnilo celkem sedm mužstev, která se v základní části
utkala systémem každý s každým a na závěr si to dle umístění rozdala ještě o 5. místo, o 3. místo a ve nále. Hrálo se
opět souběžně na dvou hřištích, kdy i tentokrát jsme měli
neskutečné štěstí na počasí, což přispělo k celkově skvělé
atmosféře na turnaji.
Naši hráči (a také hráčky!!!) v průběhu turnaje podávali
úžasné výkony, které zcela předčily naše očekávání a byly
příjemným překvapením sobotního dne. V prvním utkání
jsme jednoznačně přehráli Kozlovice 7:0, rovněž v druhém
utkání nebylo o vítězi pochyb, když jsme porazili Nošovice
vysoko 9:3, když soupeř dvakrát skóroval až v samém závěru. Poté jsme pokračovali dalším vysokým vítězství 7:1 nad
„B“ týmem Frýdku-Místku a následně převálcovali tým
Horní Suché 12:2. V předposledním utkání základní části
jsme po dalším skvělém výkonu zvítězili 4:0 nad Václavovicemi, abychom tuto část turnaje zakončili remízou proti
Frýdku-Místku „A“ 4:4, ačkoliv jsme již vedli 3:0, ale nakonec museli ještě dotahovat vedení soupeře. Základní část
jsme tedy ovládli
se ziskem 16 bodů
a skóre 43:10.

tomto utkání byli jednoznačně lepší, vytvořili jsme si více
šancí, nastřelili i nějakou tu tyčku, ale bohužel nám nebylo
přáno a o vítězství v turnaji rozhodla jediná branka v utkání, kterou vstřelil soupeř zhruba 40 vteřin před koncem!!!
Někteří z našich hráčů neměli daleko k pláči, ale po chvíli
se již radovali z úspěchu při přebírání stříbrných medailí
z rukou starosty naší obce. Další hojivou náplastí byl také
krásný dort ve tvaru fotbalového míče.
Všechny týmy byly opět odměněny cenami, nejlepší tři
týmy obdržely medaile a krásné dorty, které opět připravila
Katka Duráková, za což jí opět patří velké poděkování.
Zajímavostí
našeho týmu
bylo, že nikdo
střelecky nevyčníval, ale měli
jsme naopak
hned pět střelců, kteří vstřelili nejméně šest
gólů! Opět děti
mohutně podporovali rodiče,
kteří pomohli i s organizací celého turnaje, což celkově
přispívá ke vzniku a utužení už tak skvělé party. V neposlední řadě je třeba poděkovat vedení obce za bezchybný
servis při přípravě turnaje a také dvěma dobrovolníkům
(Pavel Gwozdz a Martin Hammer) za restaurování starých
branek do nynější výstavní podoby.
Mgr. Tomáš Hvolka

Na sedmém místě
celkově skončili
hráči Horní Suché, v zápase o
celkové 5. místo
byli úspěšnější
hráči Kozlo vic,
kteří porazili Frýdek-Místek „B“. Bronzové medaile získali
hráči Frýdku-Místku „A“, kteří porazili celkem přesvědčivě
tým Nošovic. Ve nále nás čekal odvěký rival - tým Václavovic. Přes veškerou skromnost je třeba uznat, že jsme v
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Turnaj nejmenších se povedl a splnil
účel

květen-červen 2022
nále. Zapálení všech nejen našich hráčů bylo naprosto
fantastické, jednotlivé výsledky nebyly vůbec podstatné, u
mladší kategorie bych pouze vyzdvihl postupné zlepšování
našeho týmu, nejen co se výsledků týče, u té starší kategorie pak zejména vítězství nad Václavovicemi v zápase
o 3. místo, který jsme vyhráli 1:0 až tzv. „zlatým“ gólem
našeho nejlepšího střelce Eliáše Miky v prodloužení, kterému míč „vydřel“ a nachystal před prázdnou branku Péťa
Górny. Starší kategorii, ve které jsme skončili tedy třetí,
ovládli hráči Raškovic, v té mladší pak zvítězili hráči Kozlovic, v této naši svěřenci obsadili sice poslední místo,
avšak podstatné bude spíše to, zda se u nich podařilo
vzbudit ještě větší zájem o „kulatý nesmysl“ .

V

sobotu 23. dubna se na našem hřišti s umělou trávou
uskutečnil avizovaný turnaj těch nejmenších, který
byl v podstatě rozdělen na dva samostatné turnaje, zjednodušeně řečeno na starší a mladší kategorii. I když toto nebylo žádné dogma, jelikož zrovna v našem případě jsme
spíše sázeli na rozdělení na hráče, kteří již nějaký ten turnaj
odehráli, a na hráče, kteří s fotbalem začali teprve před
nedávnem a s turnajem neměli až na výjimky žádné zkušenosti. V té starší kategorii nakonec dorazili soupeři z Raškovic, kteří s námi jako jediní zvládli přivézt i mužstvo pro
mladší kategorii, dále Václavovice a Staříč. V té mladší kategorii se naši svěřenci utkali kromě zmiňovaných Raškovic ještě s Kozlovicemi a mužstvem Frýdku-Místku.
Jelikož se trenéři dali asi na modlení, tak vyšlo naprosto
parádně i počasí, což v posledních týdnech nebývalo vůbec
obvyklé a mělo to za následek také hojnou účast rodičů či
příbuzných všech zúčastněných, kteří „svoje“ hráče neúnavně a hlasitě povzbuzovali. Hrálo se souběžně na dvou
hřištích vybavených tzv. „UHER mantinely“, v každém
turnaji se soupeři utkali vždy dvoukolově každý s každým,
a po krátké pauze, vyplněné dovednostními soutěžemi, se
pak utkali dle pořadí ve skupině v zápase o 3. místo a ve

Všechny týmy byly odměněny cenami, nejlepší tři v každé
kategorii obdržely také medaile, vítězové obou kategorií
dostali mj. také dort, což mělo u obou vítězů až neskutečný ohlas. Turnaj splnil do puntíku svůj účel, ze všech stran
se hrnula slova chvály, což po docela náročných přípravách
určitě potěšilo. My bychom hlavně chtěli poděkovat všem
rodičům našich svěřenců za kolikrát i nezištnou pomoc,
dále pak také vedení naší obce za zajištění cen a servisu
souvisejícího s přípravou akce, a v neposlední řadě pak také
Katce Durákové za upečení a věnování dvou úžasných dortů pro vítěze. Díky úspěchu, který měl tento turnaj, bude
v nejbližší době rozhodnuto o uspořádání dalšího turnaje
v červnu již na klasické trávě.
Mgr. Tomáš Hvolka
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