SEDLIŠŤSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 9 / 2007 redakční uzávěrka

Sdělení obecního úřadu
Obecní úřad oznamuje, že úřední den v PONDĚLÍ 31.12.2007 se nekoná !!!
Budeme se vám věnovat ve ČTVRTEK 27.12. a PÁTEK 28.12.2007,
v době 7.30 – 15.00 hod. ( polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.)

P o z v á n k a
Dne 17.12.2007 v 16.30 hodin se uskuteční zasedání zastupitelstva obce.
Jaký bude program? Budou se projednávat a schvalovat obecně závazné vyhlášky
( 2x vyhlášky související s odpady – systém likvidace + poplatky a požární řád obce).
Proběhnou informace o tvorbě rozpočtu na příští rok a informace o chystaných
investičních akcích, které bychom rádi realizovali v následujících letech. Přijďte, jste
zváni do kulturního domu.

P o z v á n k a

č . 2

Muzeum Lašská jizba Sedliště a komise kultury a sportu při Obecním úřadu v Sedlištích
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Zahájení se uskuteční v pátek 14.12.2007 v 17.00 hod. v prostorách Muzea Lašská jizba
v Sedlištích.
OTEVÍRACÍ DOBA
15.12. - 20.12. 2007
10.00 – 16.30 HOD.
/mimo středu/
2.1. - 11. 1. 2008
10.00 – 15.00 HOD. / mimo středy, sobotu a neděli/
PŘEDSTAVÍME :
♦ POHLEDNICE – UMĚNÍ NEJSKROMNĚJSÍ- POHLEDNICE JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE - JEJICH
HISTORIE
♦ ZAČÍNAJÍCÍ UMĚLCE V OBORU KERAMIKY A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY - MANŽELE TURKOVY
JAKO JIŽ TRADIČNĚ NABÍZÍME:
Svíčky, keramiku, tkané koberečky, vánoční ozdoby tradiční i netradiční, svícny, keramické obrázky,
včelařské výrobky......

!!!!

A

POZOR

!!!!

Součástí zahájení Vánoční výstavy bude Adventní koncert Pěveckého sboru
Gymnázia Komenského Havířov v kostele Všech svatých 14.12. 2007 od 18 hodin.

T é m a : O B E C N Í

P L E S

na vědomost se dává, že Obecní
ples se uskuteční dne 12.1.2008. Vstupenky budou v prodeji od 17.12.2007,
bližší informace v dalším vydání zpravodaje.
-

INFORMACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MUDr. Koutníka :
Ve dnech 13. - 14. 12. 2007 ( čtvrtek + pátek ) a 31.12. ( pondělí ) bude ordinace
praktického lékaře v Sedlištích uzavřena. Akutní stavy budou ošetřeny zastupujícím
praktickým lékařem ve Václavovicích – MUDr. Dagmar Kusákovou, tel. 596 833 103 nebo
na LSPP ve Frýdku – Místku od 17 – 22 hodin.
Ordinační hodiny MUDr.Kusákové :
pondělí, čtvrtek
: 13.00 - 17.00 hodin
úterý, středa, pátek : 07.00 - 12.00 hodin
Mateřská škola informuje
Ve středu 7.11.2007 jsme s dětmi z mateřské školy navštívili mysliveckou chatu, kde děti
odevzdaly nasbírané kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Přivítali nás zástupci
Mysliveckého sdružení Ing. Kostka, p. Rodek a p. Ondračka. Během besedy o zvířátkách
děti dostaly pohoštění. Za krásné chvilky a povídání o zvířátkách děkujeme.

Rada rodičů ve spolupráci se školou organizuje tradiční
kulášskou nadílku s diskotékou.

Mi-

Mikulášská nadílka
se uskuteční v sobotu 8.12 . 2007

v 15.30 hodin

v sále Kulturního domu v Sedlištích
V souvislosti s přípravou a zajištěním této akce Vás oslovujeme a prosíme
o finanční příspěvek. Také letos budou tyto prostředky využity na program pro
děti, mikulášské balíčky, tombolu a odměny za soutěže. Případný výtěžek
bychom chtěli použít na zakoupení DVD-přehrávače pro MŠ, případně interaktivní tabuli pro ZŠ.
Finanční částky můžete zasílat na účet školy u ČSOB , č. účtu 101 107 456/0300 variabilní
symbol 09122006 , konstantní symbol 0558, nebo odevzdat v hotovosti Mgr. M. Hillové
ve škole na stvrzenku do 15.12.2007.

Z m ě n a

v

a u t o b u s o v é

d o p r a v ě

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si Vás
dovoluje informovat, že na základě projednání se statutárním městem Frýdek-Místek dojde
ke změně v umístění autobusového stanoviště ve Frýdku-Místku,
která vyvolá i změny v organizaci provozu veřejné linkové dopravy a následně i městské
hromadné dopravy na území statutárního města Frýdku-Místku.
Od termínu platnosti celostátních změn jízdních řádů, tj. dne 9. 12. 2007, dojde ve FrýdkuMístku k přemístění stávajícího autobusového stanoviště z místecké části města do Frýdku
na ulici „Na Poříčí“.
Původní autobusové stanoviště v Místku bude dočasně využíváno jen z části jako autobusová zastávka s názvem „Frýdek-Místek, Místek, Politických obětí“ s tím, že zde nebude
umožněn vjezd ve směru od Frýdku.
Jízdní řády jsou zveřejněny na internetové adrese www.portal.idos.cz od 20. 11. 2007 a na
webových stránkách Moravskoslezského kraje
www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci doprava od 26.11. 2007.

P o d ě k o v á n í
Děkuji přátelům, zpěvákům a známým za projevy soustrasti a květinové dary
všem, kteří doprovodili mého manžela,
pana Vladimíra KOŠŤÁLA, na cestě poslední.

a

Danuše Košťálová, manželka

U příležitosti blížícího se konce roku si na tomto místě dovolujeme poděkovat všem
těm, kteří v průběhu roku byli nezištně nápomocni obci. Ať už se podíleli na přípravě, nebo realizaci akcí a odvedli dobrou práci pro obec. Jmenovitě bychom zmínili
Štefana Blažence, Josefa Nováka, Štěpána Mohylu a Jaromíra Skupina, kteří se
podíleli na rekonstrukci mostků a komunikací, Ludmilu Vaškovou za květinovou výzdobu v obci,Ing.Ivo Kozla za zprostředkování dodávky mulčovací kůry určené pro
zkrášlení prostor veřejné zeleně, Karlu Sošinskému, Antonínu Strumenskému,
Zdeňku Kolderovi, Milanu Hrbkovi a Dušanu Guňkovi za výpomoc při sběru a svozu
odpadů firmě HAMONT-Contracting and Trading spol.s r.o., atd., atd.
Jaromír Krejčok, starosta, Jaromír Haleš, místostarosta

Množí se případy, kdy se nám v katastru obce promenádují volně psi a domácí zvířectvo.
Apelujeme na majitele, aby si svá zvířátka hlídali a opatrovali.

Končící platnost občanských průkazů :
Dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské
průkazy s vyznačenou platností "bez omezení", s výjimkou občanských průkazů
občanů narozených před 1. lednem 1936.
Ladislav Šputa oznamuje termíny čištění komínů v roce 2008 :
26. a 27. února , 22. a 23. května , 22. a 23. září , 22. a 23. prosince .
V případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo nemoci zaměstnanců je
možná změna termínů.
Vážení hosté,
děkujeme Vám za přízeň a důvěru, kterou jste nám v uplynulém roce věnovali,
přejeme Vám příjemné prožití vánoc, hodně štěstí a zdraví v roce 2008.
Kolektiv zaměstnanců restaurace Lašská jizba Sedliště

Firma Lašská jizba s.r.o. přijme kuchaře-ku a servírku pro restauraci Lašská jizba
v Sedlištích. Nástup dle dohody.

VÝZVA MUZEA LAŠSKÁ JIZBA
Rádi bychom oslovili majitele betlémů, zda-li by mohli zapůjčit betlémy, které
by se staly součástí vánoční výstavy. Ta bude probíhat v Muzeu Lašská jizba od
14.12.2007. Samozřejmě počítáme s vrácením betlémů na dobu vánočních
svátků. Po dohodě zajistíme odvoz.
Monika Rusková, Muzeum Lašská jizba a knihovna Sedliště
tel: 595 176 244, 603 95 94 12

Informace Klubu důchodců
Jako každoročně, tak i letos se konala 21.11.2007 důchodcovská odpolední zábava. Přítomny byly delegace
okolních Klubů důchodců z Bruzovic, Lučiny, Horních Bludovic, Kaňovic, Václavovic, Šenova a Řepišť. Velice
nás potěšil zájem místních občanů a také rodáků, kteří nás navštěvují každý rok. Dále byli přítomni pozvaní
hosté z Brantic-Radimi, náš pan doktor a představitelé samosprávy naší obce.
Toto posezení bylo slavnostní, neboť Klub důchodců v Sedlištích slaví v letošním roce 30 let od svého
založení. Jsme jedním z 10-ti nejstarších klubů v okrese F-M. Našimi schůzkami a tím i veškerou činností této
doby prošlo nejméně 150 osob, které již nejsou mezi námi. Můžeme se ale chlubit, že 3 členové k nám docházejí
plných 25 let. Nejstarší z nich má 89 let a je to paní Anna Břusková.
V začátcích docházelo na schůzky okolo 30-ti osob, největší příliv byl v letech 92-95, to se nás scházelo v sále
kulturního domu 2x měsíčně až 87. V dnešní době máme evidováno 63 členů. Musíme si postesknout, že je větší
přirozený úbytek, než příliv nových osob. Tímto bychom rádi pozvali do našich řad další zájemce, kteří nechtějí
sedět jen doma, ale rádi by prožili pěkné chvilky v příjemném kolektivu, poznali nové známé a zajeli si s námi
na nějaký krásný zájezd.
Době 90.let odpovídá i nejaktivnější období činnosti našeho klubu. Byla móda vyšívání a tak se to projevilo
i u nás. Vznikly nádherné výstavy, na které jezdily plné autobusy z okolních klubů, na oplátku my jsme se zúčastňovali rovněž jejich výstav. Vytvořil se kulturní kroužek, který nacvičoval programy z vlastní tvorby a jezdili jsme vystupovat do okolních vesnic na akce pořádané obecními úřady, kluby důchodců, byli jsme několikrát
i v penzionech a domovech důchodců. K této činnosti neodmyslitelně patří „Chování basy“, kterého jsme se ujali v r. 1988 po dlouholeté tradici předváděné Pepíkem Bártkem.
Oblíbené byly a jsou doposud zájezdy. Byly roky, kdy se pořádaly i tři zájezdy ročně nebo zájezdy vícedenní.
Jednou nebo i dvakrát ročně byly pořádány takové zábavy jako byla tato letošní. Podobné akce jsou pořádány
i v okolních klubech a tak udržujeme vzájemné přátelství, spolupráci a návštěvnost.
Za ty roky bylo mnoho činností, které naplňovaly čas schůzek, jenž jsou dvakrát měsíčně. První schůzka má
ustálený program. Je to gratulace jubilantům, kteří se v tom měsíci narodili. Snažíme se tu chvilku udělat
pěknou. Vinšujeme písničkou, básničkou a dárkem. V životě členů jsou i vzácná jubilea. Do našeho klubu docházelo a dochází mnoho manželských párů a tak jsme slavili od roku 1987 19 zlatých a 3 diamantové svatby.
Tyto gratulace se snažíme přednést obzvlášť slavnostně. Máme mnoho fotodokumentace v kronikách a máme i
videozáznamy. Slavili jsme MDŽ, nyní slavíme Den matek. Krásně slavíme Vánoce. Již mnoho let k nám na
tyto akce chodí děti z místní školy a také kostelní sbor. Máme vánoční výzdobu, napečené cukroví, rybu a bramborový salát. Myslím si, že tak pěkné svátky nemají někteří ani doma.
Dokud fungovala Osvětová beseda, jezdili jsme do ostravských divadel. Shlédli jsme mnoho filmů, neboť
v sále bylo i kino. Vzpomenu také lékařské přednášky, které velice rád a poutavě přednášel doktor Gabriel.
Vyznačujeme se také tím, že připravujeme pohoštění na všechny akce vlastními silami. Známá byla kuchařka
Bedřiška Ježová, po ní se ujala vaření Anička Ličková a další ochotní. Využíváme k tomu zařízení a vybavení
kuchyňky, které také půjčujeme na svatby a jiné oslavy, jenž jsou pořádány v tomto zařízení.
Také v posledních třech letech objednáváme a prodáváme jídla ve sklenicích Fy TOP KAUF v rámci akce
„Obec seniorům“ pro všechny seniory v obci. Ročně se prodává několik set sklenic. Je pravda, že v letošním roce poklesl zájem, protože cena sklenice vzrostla z původních 20 Kč na 29,50 Kč.
Za 30 let činnosti se vystřídali 4 předsedové. V prvních 7 letech to byli 2 muži, Bohuslav Hrabec a Adolf Popek, pak 11 let Marie Tomečková a posledních 12 let je předsedkyní Vlasta Hlostová.
V roce 2005 jsme se seznámili se starostou obce Brantice, součástí které je místní část Radim. To je obec, do
které se v roce 1945 vystěhovalo mnoho rodin ze Sedlišť a Bruzovic. Náš klub důchodců byl v roce 2006 na
krátkém zájezdu a navzájem jsme se již několikrát navštívili a zúčastnili se společně různých akcích. V letošním
roce se připojil a iniciativy se ujal náš obecní úřad.
Ke krásnému odpoledni přispěla hudba, kterou zajistil místní rodák Mirek Jež a tombola „Tutovka“, která
byla velice bohatá i díky našim sponzorům. Dále vystoupili naši členové s vlastním představením. Neméně
povedené bylo jídlo a zákusky připravené našimi členy. A hlavně nechyběla dobrá nálada a pohodová atmosféra.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu této akce. Určitě nesmíme zapomenou poděkovat představitelům obce v čele s panem starostou a místostarostou, kteří svým zájmem, podporou,
účastí a doplněním programu o slavnostní podepsání dohody o spolupráci mezi obcemi Brantice a Sedliště
přispěli ke slavnostnímu duchu tohoto odpoledne.
Vlasta Hlostová
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