SEDLIŠŤSKÝ

ZPRAVODAJ
číslo 7 / 2007 redakční uzávěrka 5.9.2007

Sdělení obecního úřadu
Ve středu 22.8.2007 proběhlo zasedání zastupitelstva obce Sedliště.
Zde vám předkládáme výpis z Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Sedliště :
I. Schvaluje:
Návrh zadání územního plánu Sedliště

II. Vydává :
Vymezení zastavěného území obce Sedliště.

III. Bere na vědomí
Složení slibu člena zastupitelstva obce Jiřího Bíleckého.
Informace o jednáních ve věci zástavby lokality Za Humny.
Jmenování předsedy komise životního prostředí, v termínu od 22.8.2007 bude tuto funkci vykonávat pan
Jiří Bílecký .
PLNÉ ZNĚNÍ USNESENÍ JE K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE

Úvodem bych ještě jednou vzpomenul na Ing.Emila Šotkovského, se kterým jsme se rozloučili
14.8.2007 v kostele Všech svatých a dodatečně mu poděkoval za dlouholetou práci pro obec.
Něco málo komentáře k programu jednání a důležitým bodům :
Jak je uvedeno výše, zastupitelstvo obce Sedliště schválilo Návrh zadání územního plánu Sedliště.
To znamená, že se můžeme pustit do řešení dalšího stupně územního plánu. Jsem optimista a
doufám, že snad za rok o tomto čase bychom mohli územní plán mít připraven ke schválení.
S územním plánem velice úzce souvisí vymezení zastavěného území obce Sedliště. To je
dokumentace, která do určité míry nahrazuje územní plán po dobu jeho absence. Umožňuje
občanům umisťovat a realizovat stavby, popř. realizovat stavební úpravy typu přístavba a nástavba v
daném území. Obec vydává vymezení zastavěného území formou veřejné vyhlášky k opatření
obecné povahy s nabytím účinnosti 15.dnem po jeho vyvěšení ( vyvěšeno na úřední desce
23.8.2007). Více informací je k dispozici na webových stránkách obce, pro připomenutí :
www.sedliste.cz .
Dalším bodem programu byla informace veřejnosti o probíhajících jednáních ve věci zástavby
lokality Za humny . Ti, co měli zájem o informace přímo od zdroje, mohli se zúčastnit veřejné
prezentace, která proběhla v kulturním domě dne 20.8.2007. Obec doposud nevydala stanovisko k
územnímu řízení a nevydá jej, pokud nebude vyřešena problematika dopravního napojení lokality na
stávající systém komunikací.
Co dále stojí za zmínku je skutečnost, že dne 9.8. 2007 zástupci klubu důchodců a obce (Vlasta
Hlostová, Ladislav a Libuše Zahradníkovi, Jaromír Haleš, Jaromír Krejčok) podnikli návštěvu obce
Brantice. Byli jsme vřele uvítáni, provedeni po obci Brantice a místní části Radim, jednalo se o
možné spolupráci a navázání partnerských vztahů. V průběhu měsíců září a října budou zastupitelstva obcí projednávat smlouvu o spolupráci a partnerství.
Jaromír Krejčok

S ohledem na čerpání dovolené bude ve dnech 10. – 14.9.2007 omezena činnost matriky
a evidence obyvatel.

P o d ě k o v á n í
Vřelé poděkování všem sousedům, známým a zastupitelům obce za účast na pohřbu,
květinové dary a slova útěchy při rozloučení s mým manželem.
Alena Šotkovská a synové

Sdělení knihovny
Vážení čtenáři,
od 3.9.2007 je v nových prostorách v provozu knihovna. Najdete ji ve stejném objektu, jako byla původní
knihovna, ale v přízemí – vstup naproti pošty.
Otevírací doba :
Po - 10.00 - 16.30 hod.
St - 10.00 - 16.30 hod.
Čt - 07.00 - 13.00 hod.
Přílohou tohoto vydání zpravodaje je dotazník. Budeme rádi, pokud vyjádříte svůj názor a pomůžete nám při
výběru nových titulů u knih a časopisů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Monika Rusková, knihovna

!

Obecní úřad obdržel žádost Českého statistického úřadu ve věci
spolupráce při zveřejnění a informovanosti občanů.
Otiskujeme tímto znění dopisu :

Věc: Informace o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství „ZEM 2007“ a žádost
o spolupráci ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007
za účelem aktualizace údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání – Agrocenzu 2000. Letošní šetření je posledním ze tří výběrových zjišťování mezi celoplošnými cenzy. Jako členská země Evropské unie provádíme šetření podle nařízení Komise (ES)
č. 204/2006 a s finančním příspěvkem EU.
Vaše obec byla metodou náhodného výběru vybrána pro aktualizaci v letošním roce.Celkem
v republice bylo vybráno 4 514 obcí, tazatelsky bude osloveno cca 41 304 zemědělských jednotek.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1.září do 15.listopadu 2007,
v tomto období budou tazatelé našimi externími zaměstnanci. Úkolem tazatelů bude zemědělce
v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce
nebo vyplnění malých výkazů za registrované neaktivní zemědělce a předání výkazů ČSÚ.
Strukturální šetření v zemědělství ZEM 2007 se vztahuje, stejně jako v roce 2000, na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Těmi jsou: 1 hektar obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo 1 500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny), nebo 1 000 m2
vinic, nebo 300 m2 skleníků a pařenišť, nebo chov 1 ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí a
koz, nebo 50 ks drůbeže, nebo 100 ks králíků či kožešinových zvířat.
Podle znění § 13 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy (censy) ve spolupráci s obcemi. V této souvislosti se
na Vás obracíme se žádostí o zveřejnění a informovanosti Vašich občanů.
V případě potřeby možno kontaktovat pracoviště ČSÚ ve Frýdku – Místku, samostatné oddělení
terénních zjišťování tel. 558 437 312 ( p.Buryanová ) e-mail : csu-fm@iol.cz .

HURÁ, školní rok začal !!!
Prázdniny jsou nenávratně pryč a to znamená, že chtě – nechtě děti a pedagogové musí do školy.
Doufám, že jste si všichni užili prázdninový čas ke své spokojenosti. Nejdříve bych rád přivítal
ve škole prvňáčky a popřál jim, aby to ve škole vydrželi natěšeni co nejdéle a aby si našli nové
kamarády mezi spolužáky. Ty starší, již zkušené mazáky, bych rád vybídl k pozornosti,
vnímavosti a slušnosti nejen k pedagogickému sboru, ale i k sobě samým. V neposlední řadě pak
pedagogickým pracovníkům přeji v nadcházejících měsících školního roku hodně zdraví,
trpělivosti a optimismu v práci s naší mládeží.
Jaromír Krejčok

Sdělení Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy
Sedliště o základních údajích pro školní rok 2007 / 2008.
Školní rok byl slavnostně zahájen 3.9. 2007 v sále kulturního domu.
Povinnou školní docházku plní 172 dětí, mateřskou školu navštěvuje 42 dětí. Výuka
probíhá v devíti třídách a šesti odborných učebnách, žáky vyučuje 13 učitelek, o děti ve
školce pečují 3 učitelky, program družiny zajišťuje 1 vychovatelka, provoz MŠ a ZŠ
zajišťuje 10 pracovníků.
Školní prázdniny:
Podzimní od 25. října 2007 do 26. října 2007
Vánoční od 22. prosince 2007 do 2. ledna 2008
Pololetní 1. února 2008
Jarní od 25. února 2008 do 2. března 2008
Velikonoční od 20. března 2008 do 21. března 2008
Mgr.Marie Bednářová,ředitelka školy
Inzerce

Chcete se odreagovat a udělat něco pro své zdraví ???
Tak neváhejte a přijďte si zasportovat na nově otevřené hřiště s umělým povrchem v Řepištích!!!
Na víceúčelovém hřišti si můžete zahrát tenis, volejbal, nohejbal, badminton, vybíjenou…
Rezervace hřiště se provádí předem na tel. čísle 605 959 600 v pondělí až pátek v době od 8 do 20
hodin, na sobotu, neděli a státní svátky se provádí předem do pátku do 20 hod.
Pronájem venkovního hřiště je 100,-Kč/hod./kurt, v období prázdnin sleva pro děti a mládež
50,- Kč/hod./kurt v době od 8.00 – 15.00 hodin.
V ceně je obsaženo užívání kurtu, půjčení příslušenství (tenisový nebo volejbalový set vč. sítí).
V případě použití osvětlení se částka zvyšuje o 20,-Kč/hod. svícení/kurt. Využijte také bezplatně
cvičnou tenisovou stěnu, asfaltové dráhy nebo koš na košíkovou.
Srdečně zve a těší se
TJ Řepiště

Výzva , která by mohla zajímat více občanů :
Pokud má někdo zkušenosti s přijímáním pozemního signálu
digitální televize v katastru obce Sedliště, a hodlá se o ně podělit, může tak učinit na kontakt : rajsigl.l@seznam.cz, v kopii
starosta@sedliste.cz.
Žádané jsou informace technického charakteru ( typ antény,
setoboxu,…).

! ! !Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu ! ! !
Firma .A.S.A. ve spolupráci s obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje
sběr nebezpečného odpadu formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v
termínu a na těchto 6 stanovištích:

3.11.2007

07,30 - 08,00
08,15 - 08,45
09,00 - 09,20
09,35 - 10,05
10,20 - 10,50
11,05 – 11,30

1. dolní konec
2. parkoviště u KD (pod OÚ)
3. Černá zem (vedle p.Koldera)
4. Točna
5. Mlzáky
6. Kuty (vedle p.Guňky)

V této sběrně mùžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků,
ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický
materiál, průmyslové hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory,
chladničky, mrazáky, elektrotechnický odpad, pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr velkoobjemového odpadu. Velkobjemové kontejnery budou
přistaveny v termínu a na těchto 6 stanovištích:

3.11.2007

07,30 - 11,00
07,30 - 11,00
07,30 - 11,00
07,30 - 09,00
09,15 - 11,15
11,30 – 12,00

1. dolní konec
2. parkoviště u KD (pod OÚ)
3. Mlzáky
4. Černá zem (vedle p. Koldera)

4. Točna (směr Bruzovice)

4. Kuty (vedle p.Guňky)

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
matrace, umývadla, WC mísy, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod.
Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, stavební suť a popel !!!
V případě potřeby budou kontejnery dle požadavku Obecního úřadu a našich provozních
možností vyměněny, žádáme Vás proto o jejich nepřeplňování.
.A.S.A., spol. s r.o., provozovna Ostrava
ul. Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov
tel.č.: 596 732 775-6, fax.č.:596 733 021

!!! A ještě jednou odpady – opět upozorňujeme občany, že kontejner umístěný pod hřbitovem je
určen pouze na odpad, který souvisí s provozem hřbitova. Čili nikoli na stavební suť, domovní
komunální či jiný odpad !!!
Tím, že se v kontejneru na biologický odpad objeví stavební suť nebo jiný odpad, je okamžitě celý
náklad klasifikován jako jiný odpad ( podle charakteru odpadu ) a tím se nám likvidace kontejneru ze
hřbitova značně prodražuje !
Vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, 739 36. Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma. Distribuci zajišťuje
Česká pošta, pobočka Sedliště. Redakční rada: Ing. Jaromír Krejčok, Lumír Chovanec, Roman Mokroš, Zdeňka Kičmerová, Hana Mecová.
Evidenční číslo MK ČR E 15308. Inzerci přijímá obecní úřad, tel.: 558 658 129, e-mail: obec@sedliste.cz.

D O T A Z N Í K – K N I H O V N A
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás poprosili o spolupráci při zkvalitnění služeb naší knihovny. Tento dotazník, který
Vám předkládáme, by měl pomoci při určení, o která periodika a knihy máte zájem. Vaše názory a
přání pak budou zohledněny při nákupu knih a objednávce časopisů na příští rok.
Odebírané časopisy (vyjádřete svůj názor, zda pokračovat v odběru):
ano
Praktická žena
Bydlení
Naše krásná zahrada
ABC
Marianne
Marianne bydlení

□
□
□
□
□
□

ne

□
□
□
□
□
□

Návrhy na odběr jiných periodik (časopisy, noviny):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Návrhy na nákup nových knih (uveďte konkrétní knihu, autora či žánr):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ostatní návrhy (otevírací doba, rozšíření poskytovaných služeb apod.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Děkujeme Vám za spolupráci. Vyplněné dotazníky odevzdávejte v knihovně nebo na obecním úřadě
do 15. října 2007. Rádi Vás přivítáme v nových prostorách knihovny a doufáme, že rozšíříte řady
našich stálých čtenářů, pokud jste ještě tak neučinili.

