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Podzimní vol by

Ve st edu 3. 9. 2008 v 16.30 hod. se
uskute ní 11. zasedání zastupitelstva
obce Sedlišt .

V íjnu letošního roku se uskute ní volby. Budou se
volit zastupitelé do krajského zastupitelstva
a senáto i (senátorky).
Samotné volby budou probíhat v pátek 17. íjna
2008 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18. íjna
od 8:00 do 14:00 hodin. V p ípad , že ve volbách
do Senátu P R nezíská žádný z kandidát
nadpolovi ní v tšinu všech odevzdaných hlas ,
bude se konat druhé kolo voleb do Senátu o týden
pozd ji 24. a 25. íjna 2008, a to ve stejných
asových intervalech.

Program:
1.
2.

3.

Úprava rozpo tu .2 na rok 2008
Projednání žádostí o umíst ní
stavby pro bydlení dle zákona .
191/2008 Sb.
R zné

Na téma odp ady

Kontejner pro biologický odpad k dispozici ob an m se nachází pod t locvi nou základní školy.
POZOR –kontejner je ur en pouze na biologický odpad rostlinného p vodu –trávu.

Op t nám n kdo plní kontejnery pod h bitovem sutí, plasty, sklem a d evem. Zde pat í rovn ž
pouze biologický odpad ze h bitova. Pokud odpad v kontejneru nebudeme t ídit, platí obec za uskladn ní
kolikanásobn v tší ástky, nežv p ípad biologického odpadu. P i výpo tu a stanovování poplatk za
sb r a likvidaci komunálního odpadu obec vychází nejen z náklad na likvidaci odpad u dom , ale
i množství separovaného odpadu (kontejnery - plast, papír, sklo) a kontejner pod h bitovem.

Na Dolním konci se u kontejner na separovaný sb r pravideln objevují plastové erné pytle
s komunálním a stavebním odpadem. Pokud není pytel ozna en logem spole nosti .A.S.A. s.r.o., odmítá
tato spole nost tento odpad p evzít a zlikvidovat standardním zp sobem. Likvidací t chto „anonymních“
odpad se op t navyšuje poplatek, který bude hrazen z prost edk vás, ostatních ob an , nebo z pokladny
obecní (a tím se nedostane na jiné pot ebné v ci).

V ervnu a ervenci prob hlo výb rové ízení na ešení komplexní likvidace odpad
v obci Sedlišt . Od 1.1.2009 do konce roku 2011 bude pro naši obec zajiš ovat tyto služby firma
Frýdecká skládka, a.s. Výb rové ízení p ineslo pro obec a hlavn pro ob any mnoho pozitivního.
O pen zích ažna prvním míst , takže pokud se nebudou zvyšovat poplatky za tzv. „skládkovné“(ur uje
stát) a nebude-li se m nit podíl obce na celkových nákladech na likvidaci odpad v neprosp ch ob an –
mohou se ponechat poplatky za likvidaci komunálního odpadu ve výši roku 2008 i na roky 2009 až2010.
Další zm nou bude systém likvidace velkoobjemového a nebezpe ného odpadu. Nebude již2 x do roka
mobilní sb r, ale bude možnost tento odpad odvézt do sb rného dvora. Stejn tak pro p íští rok bude
možnost využít likvidaci biologického odpadu v kompostárn . Pravidla pro zp sob likvidace
velkoobjemového, nebezpe ného a biologického odpadu, stejn jako provozní doby sb rného dvora
a kompostárny budou zve ejn ny v pr hu íjna a listopadu. Stejn tak budou zve ejn ny i detailní
informace o p echodu služeb na novou firmu v období Vánoc a Nového roku.
Firm .A.S.A. s.r.o. d kujeme tímto za dosavadní spolupráci p i ešení problematiky likvidace komunálního
odpadu na území naší obce.

Jan Mokroš— zaslouž il se o devítiletou
š k o l u v S e dl i š t í ch
Dnešní školní mládež v naší vesnici si myslí, že devítiletá škola zde byla odjakživa.
Nev dí, že ješt za dobu jejich prarodi byla v obci jen ty ídní škola, ímž dva
ro níky se u ily v jedné t íd . Neví, že do „m anky“ se dojížd lo z po átku do
Frýdku, do školy „Pod sovou“, pozd ji do školy na sídlišti ve Frýdku poblíže kostela
„Panny Marie“, a ješt pozd ji do školy v Lískovci.
O vytvo ení devítileté školy v Sedlištích se zasloužil tehdejší editel školy
Jan Mokroš(1915-1998), který je neprávem zapomenut.
Jan Mokroš byl naším rodákem, narodil se v malorolnické rodin v p.130. Jeho
strýcem byl známý národopisný pracovník Joža Vochala, který m l na malého Jendu
velký vliv. Dá se íci, že Jan Mokrošpod dil po svém strýci lásku k etb , historii
a t lovýchov . Ve škole se dob e u il. To ho p edur ovalo k u itelské dráze. Na
ímluvu strýce, Joži Vochaly, absolvoval u itelský ústav. Poprvé za al u it
v Sedlištích v roce 1936. Podle vzpomínky pam tník jako mladý u itel byl oblíben
a v o ích dospívajících dívek ideálem. Odtud jeho p ezdívka „Kantor ideál“, podle
názvu tehdejšího populárního filmu. Pozd ji dlouhodob u il ve škole ve Starém
st u Frýdku a Janovicích. V kv tnu 1945 byla ustanovená Slezská národní rada,
usilující o znovuobnovení Slezska v rámci republiky, jejímž spoluorganizátorem byl
Joža Vochala. lenem širšího výboru byl i Jan Mokrošspolu s dalším sedlištanem
Josefem Polachem. M l zájem o sport. Aktivn cvi il v Sokole, a v povále né dob byl
starostou Sokolské župy.
Od šedesátých let minulého století byly Sedlišt poznamenány velkou
budovatelskou inností, po ínaje výstavbou budovy tehdejšího MNV, fotbalového
išt , kulturního domu a další. Sedlišt usilovaly o to, stát se st ediskovou obcí i pro
spádové obce Bruzovice a Ka ovice. V této dob se množily stížnosti rodi na obtížné
dojížd ní jejich d tí do „m anky“v Lískovci. Práv od Jana Mokroše, který byl od
roku 1960 editelem naší školy, vyšla iniciativa k vytvo ení devítileté školy
v Sedlištích. Iniciativa našla podporu u p edstavitel obce Josefa Holenky, Josefa
Tlu ka a p edstavitel okresu.
Vytvo ení devítileté školy v Sedlištích nebylo jednoduché. Vedle opat ení
pat ných povolení bylo nutno zajistit nové kvalitní u itele a novou organizaci školy.
Protože dosavadní budova školy byla ty ídní, vytvo ily se provizorn t ídy v budov
tehdejšího Místního národního výboru a v budov staré školy a vyu ovalo
se i odpoledne. To bylo p inou pozd jší p ístavby budovy školy do dnešní podoby.
Školní rok 1961-1962 byl významným mezníkem v d jinách naší školy. Byl
prvním rokem úplné devítiletky. V této dob školu navšt vovalo 286 žák nejen z naší
obce, ale i sousedních Bruzovic a Ka ovic. Ve škole p sobilo 14 u itel . Byla nov
ízená školní družina. Došlo k otev ení školní jídelny pro žáky a u itele. Na škole byly
ízeny hudební kurzy, v nichžse žáci u ili h e na hudební nástroje.
Málokdo dnes ví, že Jan Mokroš m l zásluhy i na vzniku Oddílu kopané
TJ Sokol Sedlišt . V roce 1962 byl jedním z jeho zakládajících len .
Jan Mokrošse tak adí do galerie osobností, které se nejvíce zasloužily o naši
obec. Proto na n j vzpomínáme.
Dr.Václav Cicho

S DH Se d l iš t

i nf or m uj e

Vážení spoluob ané,
cht l bych Vás informovat o zásazích výjezdové jednotky SDH Sedlišt od po átku roku. Jednotka letos
zasahovala celkem 12 krát, z toho bylo jedenáct technických pomocí a jeden požár. U technických pomocí
bych zásahy rozd lil na odchyt a likvidaci bodavého hmyzu, cožjsou jedny z leh ích zásah , le i toto jsou
zásahy, které pomáhají našim spoluob an m a na ty t žší jako jsou spadlé stromy p es vozovky i poškozené
st echy apod. Nejnáro jší zásahy v tomto roce byly v noci z 25. na 26. 6. 2008. Tuto noc jednotka
zasahovala celkem 3 krát. Nejprve jsme vyjížd li na utrženou st echu na rodinném domu, poté ihned na
padlou lípu u kostela, kde jsme strávili nejv tší ást noci a dokonce jsme museli p ivolat výškovou techniku
z Místeckého útvaru. Nad ránem jsme ješt vyjížd li na spadlý strom p es vozovku v Bruzovicích na
Velicest . Doufám, že jednotka bude i nadále pracovat jako doposud a že ob ané v nás budou mít d ru
stále v tší a v tší.
Velitel výjezdové jednotky
Libor Kulhánek

Ekolog ická poradna
Také vás trápí vysoké ú ty za elekt inu? Sice neporadím, jak vyzrát na „našeho“energetického giganta EZ,
ale zato poradím, jak se dopátrat kde, jak se íká, vyhazujeme peníze oknem. Takže zabijeme dv mouchy
jednou ranou. Uspo íme nejen peníze, ale i životní prost edí. Vždy každá zbyte
spot ebovaná
kilowatthodina znamená nejen pen žní výdaj, ale i zát žpro životní prost edí v r zných formách od poni ené
krajiny po t žb uhlí po vypušt ný skleníkový plyn CO2 zp sobující globální zm ny klimatu. (Tedy ne ono
oblíbené oteplování, ale jak vykazují poslední výzkumy a hlavn zkušenosti, dramatický vzr st nebezpe ných
jev jako jsou povodn , tornáda, p ívalové srážky atd.). A jak na to? Pom že nám projekt Energy Centre
eské Bud jovice, který byl spolufinancován Evropskou Unií. Najdete jej na stránkách www.eccb.cz
a jmenuje se virtuální kalkulátor EC B. Pokud si dáte tu práci a zodpov dn vyplníte všechny elektrické
spot ebi e v domácnosti, dostanete velmi p esný obrázek toho, jak na tom jste ve srovnání s energeticky
úspornou domácností i s uvedením vašich nejv tších „žrout “ elekt iny. Doporu uji obejít d m s propiskou
a hezky si poznamenat po ty a p íkony žárovek, opsat si štítky lednice, pra ky, my ky atd. Pokud nevíte denní
spot ebu t eba takové lednice, doporu uji zakoupit m e spot eby (wattmetr), investice do n j se vám zajisté
vrátí. Také doporu uji stáhnou PDF p íru ku úspora elekt iny v domácnosti.
Hodn uspo ených korunek, p eje za komisi ŽP, Lumír Chovanec,

AEROBIC A POSILOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH
PARTIÍ T LA

KAŽDOU ST EDU OD 19.30 DO 20.30
HOD.V T LOCVI
ZŠ V SEDLIŠTÍCH
Bližší informace na
tel. .558653111,606423607
ší se na Vás Lenka Va ková
Instruktorka
aerobicu

Za ínáme 3. zá í 2008 ! ! !

Pod

Akce oprav

šicích stroj
v bytech zájemc
V Sedlištích i okolí budu
opravovat, po vydání
tohoto ísla Sedlištského
Zpravodaje. P ihlaste se co nejd íve, i kdyžnabídka
bude platit po dobu dostate ného zájmu. Volejte
mezi 19,55 až21,00 hodinou
na tel. íslo: 553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz
na mob.: 776 034 373 jen SMS
i této akci neú tuji benzín.
Vášmechanik šicích stroj

Milan Miller

kování

Sbor dobrovolných hasi
Sedlišt
a výjezdová jednotka SDH touto
cestou chce pod kovat Pile Ka ovice
jmenovit panu Cieleckému a panu
Koldrovi za sponzorský dar, kterým
je motorová pila, která nám pom že
u našich dalších zásah . Ješt jednou
hodn d kujeme.
Za SDH a výjezdovou jednotku
Velitel Libor Kulhánek
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ZNOVUZAHÁJENÍ VÝROBY

Veškeré vybavení domu i kancelá í a to v etn
dopl
a spot ebi nov i na

SPLÁTKY
VZOR : Kuchy

ská linka v cen 60 000 K
P i 0% akontaci jižod 1 157 K
RPSN od 12,78%

i odb ru zboží do 100 000 K není
pot eba potvrzení o p íjmu.

