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Obec pot ebuje stezku pro p ší a cyklisty,
nyní má šanci získat evropskou dotaci
Nebezpe ným poch zkám kolem projekt na výstavbu stezky pro p ší
frekventované silnice by užbrzy a cyklisty, která by výrazn zvýšila
mohl být konec. Obci se otev ela bezpe nost cyklistické a p ší
dopravy v tomto úseku. Výstavba
nad je, že získá dotaci z
stezky ale bude stát 16,1 milionu
evropských pen z na výstavbu
korun a obec ze svého rozpo tu bez
nové stezky pro p ší a cyklisty
podél hlavní silnice v úseku mezi pomoci dota ních pen z není
centrem obce a místními ástmi schopna tuto investici sama
zaplatit,“vysv tlil starosta.
Mlzáky a K ty.
Nyní se ale za alo blýskat na lepší
„Policejní statistiky jasn
asy. „Využili jsme p íležitosti a
dokládají, jak je tento úsek cesty
mimo ádn nebezpe ný. V rozmezí podali žádost o dotaci na výstavbu
cyklostezky a p ší komunikace z
let 2006 až2008 tu policisté na
Regionálního opera ního programu
úseku dlouhém 1,4 kilometru
Moravskoslezsko, který
evidují 35 dopravních nehod. S
administruje Ú ad regionální rady.
nejv tší pravd podobností se tu
Z celkové ástky 16,1 milionu
nehod stalo mnohem více,
korun v etn DPH by
zaregistrovány
Dobrá zpráva se obec na projektu
jsou ale jen ty
podílela 7,5
nejv tší,“vysv tlil
procenty,“pov l Jaromír
starosta Sedliš Jaromír Krej ok.
Krej ok. První úsp ch užobec
„Tento úsek je dokonce zapsán v
zaznamenala. „Žádost užprošla
takzvané Bílé knize, kterou vede
krajský ú ad a jsou v ní evidována kontrolou a po formální stránce je
v po ádku, cožje velmi pozitivní
nejkriti jší místa ohrožená
dopravou,“pov l starosta. P esto zpráva. Te budeme muset být
všechno celá t etina obyvatel obce trp liví a z ejm aždo ervna
po kat na posouzení a rozhodnutí,
musí riskovat zdraví i život
jestli dotaci dostaneme,“uvedl
pokaždé, kdyžpot ebují po kraji
starosta. Obec Sedlišt se v rámci
úzké a frekventované silnice II.
této výzvy o dotaci p ihlásila spolu
ídy p ejít mezi domovem a
se šestnácti uchaze i. Všichni
centrem obce. Jde také o stovky
cyklist , kte í tudy projížd jí, úsek dohromady žádají na své projekty
celkem o 324 milion korun,
je p itom za azen jako sou ást
emžrozd leno mezi n bude
oficiální cyklotrasy.
120 milion korun. (jj)
„Tém rok a p l p ipravujeme

Slovo starosty
Vážení ob ané obce Sedlišt , milí
tená i,
ílohou tohoto vydání Sedlišského
zpravodaje je vložený list s anketou,
která souvisí s podáním žádosti o
dotaci z Evropských fond . V kv tnu
totiž bude obec podávat žádost o
dotaci na spolufinancování projektu s
názvem Sedlišt –areál školního h išt
a volno asových aktivit.
vod, pro o tuto evropskou dotaci
velmi usilujeme, je nasnad — ur it
tšina z nás ví, že d ti, mládeži starší
sportovci v obci nemají tém žádnou
možnost sportovního vyžití. Práv
tento nedostatek nyní chceme napravit.
Jak by tedy nový sportovní areál m l
vypadat? Pokud je vaším oblíbeným
sportem nap íklad tenis, volejbal,
florbal, házená, basketbal, streetball,
atletika, fotbal a dokonce i hokej,
projekt na vás pamatuje. Nové h išt
bude vybaveno pro všechna tato
odv tví. Stejn tak návrh pamatuje i na
vybavení pro nejmenší d ti. Sou ástí
areálu budou tradi ní d tské herní
prvky, jako jsou nap íklad skluzavky,
hrad, houpa ky nebo koloto , p emž
všechny by m ly být voln p ístupny
ve ejnosti. Areál bude samoz ejm
také osázen lavi kami umíst nými pod
stávající vzrostlou zelení.
Aby byl projekt úsp šný a byl vybrán
ke spolufinancování v rámci dotace,
pot ebujeme spoluú ast také vás,
ob an obce. V této chvíli proto
prosím o vypln ní anketního lístku a
edání jej na obecní ú ad, a to do
pond lí 11. kv tna. Za spolupráci
všem obyvatel m Sedliš d kuji.
Ing. Jaromír Krej ok, starosta obce

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve st edu 13. kv tna v 16.30 hodin se uskute ní v prostorách Muzea Lašská jizba 15. zasedání zastupitelstva obce.
Program jednání bude následující:
* Úprava rozpo tu na rok 2009
* Záv re ný ú et obce za rok 2008
* Projednání zám ru realizace projektu "Sedlišt -areál školního h išt a volno asových aktivit“a zajišt ní
kofinancování z prost edk obce
* Smlouva o partnerství mezi Obcí Sedlišt a Sokolem Sedlišt
* Projednání zám ru realizace projektu „JMZŠa MŠ Sedlišt –modernizace vybavení školy a zavád ní ICT do
výuky“
* R zné

Peníze z Evropy chceme pro Sedlišt , pot ebujeme h išt
V Sedlištích by m l vzniknout zbrusu nový víceú elový
venkovní sportovní areál. Podobné sportovišt prozatím v
obci zcela chybí, tento neut šený stav by však obec cht la
co nejd íve zm nit.
„Zve ejn ní výzvy z regionálního opera ního programu, v
rámci kterého mají být rozd leny evropské dotace ur ené na
rozvoj venkova, už jsme netrp liv o ekávali. Projekt na
výstavbu sportovního areálu máme p ipraven,“ pov l
starosta Sedliš Jaromír Krej ok. „Nyní užmohu prozradit, že
hem kv tna
obec podá žádost o
dotaci
n a Co se chystá sp ol u fi n a n c ová n í
projektu, který
se nazývá Sedlišt –
areál školního h išt a volno asových aktivit,“ konstatoval
starosta. Za pomocí evropských pen z by v obci poblížmístní Sedliš ská škola prozatím nemá venkovní h išt , to by
se ale užp íští rok mohlo zm nit. Obec se na jeho
základní školy m lo vzniknout moderní víceú elové h išt , výstavbu snaží získat evropskou dotaci. Foto: jj
kde by d ti sportovaly v rámci školní výuky. „Sportovišt
nezbytn nutn pot ebujeme pro pln ní školních osnov. Mimo vyu ování by areál sloužil široké ve ejnosti,“
vysv tlil starosta. „V areálu mimo jiné po ítáme i s h išt m pro nejmenší d ti s hracími prvky jako jsou
nap íklad prolézací hrady, skluzavky a podobn ,“popsal Jaromír Krej ok. Krom toho by v areálu m ly vyr st
také dva kurty pro tenis a h išt na volejbal a mí ové sporty.
Nové h išt samoz ejm nebude nejlevn jší, jeho výstavba by m la stát celkem 14,5 milionu korun v etn
DPH. Obec by se na této investici m la podílet 7,5 procenty. Jestliže se obci poda í dotaci z evropských pen z
získat, Sedlišané by se nového h išt mohli do kat b hem p íštího roku. (jj)

bitov se zazelenal novými rostlinami,
také na n p isp la Evropa a stát

Obec na h bitov vysadila nové stromy a ke e, stovky tisíc korun na n
isp la i Evropská unie a státní fond životního prost edí. Foto: jj
Všimli jste si, že prost edí na sedliš ském h bitov zkrásn lo? Obci se
totižpoda ilo získat stovky tisíc korun z Evropské unie a Státního
fondu životního prost edí, za které pietní prost edí h bitova zvelebila.
„Peníze na obnovu zelen na h bitov jsme získali v rámci projektu
regenerace urbanizované krajiny. Díky tomu jsme mohli vykácet padesát let
staré vyžilé thuje a provést úpln novou výsadbu ke a strom ,“vysv tlil
starosta obce Jaromír Krej ok. Celá rekonstrukce h bitovní zelen p išla na
600 tisíc korun. Z je toho plných devadesát procent p ísp vek Evropské
unie a Státního fondu životního prost edí. Obecní kasu projekt zatížil
pouhými šedesáti tisíci korunami. (jj)

Co už jsme získali
Z krajských projekt už se nám
poda ilo získat celkem 941 tisíc
korun:
• dotaci na zpracování projektové
d oku m en ta c e na z a t e pl en í a
energetickou úsporu komplexu budov
obecního ú adu a kulturního domu
127,5 tisíc korun
• dotaci na zpracování projektové
d ok u men ta ce vý s t a vb y a r eá l u
školního h išt a volno asových
aktivit 106 tisíc korun
• dotaci na projektovou dokumentaci
výstavby nové mate ské školy
(projekt bude hotov letos v ervenci)
326 tisíc korun
• dotaci na rekonstrukci místní
komunikace, mostku a propustk na
dolním konci obce ve výši 381,5 tisíc
korun
Z podpory Evropské unie a Státního
fondu životního prost edí necelých
600 tisíc korun:
• regenerace urbanizované krajiny
(obnova zelen na h bitov )
Z Nadace Hyundai 45 tisíc korun:
• nada ní p ísp vek ve výši 45 tisíc
korun na obnovu, vybavení a rozší ení
expozice Muzea Lašská jizba

Hasi i p estavují, ale zásahová jednotka je p esto funk ní
V poslední dob se innost len výjezdové jednotky
soust
uje zejména na úpravu garáže a vnit ních prostor
v budov hasi ské zbrojnice. Stavební práce ale rozhodn
zásahové jednotce ve výjezdech nebrání.
Hlavní úprava hasi ské zbrojnice spo ívá ve zv tšení
pr chodnosti vrat a celkové opravy podlahy. Všechny tyto
zm ny probíhají proto, že už v dohledné dob má naše
výjezdová jednotka dostat nové zásahové vozidlo CAS K 25LIAZ 101, které by se do stávajících prostor garáže nevešlo.
Sou asn s touto hlavní úpravou garáže provádíme i úpravy
vnit ních prostor pro velitele výjezdové jednotky a jeho
zástupce a dále také místnosti pro techniku CHTS, tedy
chemicko-technické služby.
Hasi ská zbrojnice dostane v tší vrata. Foto: jj
Na úpravách se podílejí p edevším Vit zslav Fojtík, Libor
Kulhánek, Lumír Chmel, Ond ej Verlík, František Janotka, Ji í Kone ný, Ond ej Gavlas, Jakub Kulhánek,
Dominik Bedná , Petr Biolek, Ond ej Mojžíšek a Petr St íž. Všem t mto len m Sboru dobrovolných hasi
Sedlišt d kuji za jejich ob tavou práci, kterou provád jí ve svém osobním volnu bez nároku na jakoukoliv
odm nu. Zárove se omlouváme všem spoluob an m za nepo ádek, který kv li p estavb vzniká v okolí
hasi ské zbrojnice.
I p es všechny tyto nezbytné komplikace je naše výjezdová jednotka i nadále dob e p ipravena v p ípad
nutnosti v as a kvalitn zasáhnout p i ne ekané události jakéhokoliv typu. Rád bych také p ipomenul, že
zásahová jednotka se i v tomto roce bude podílet na likvidaci hnízd bodavého hmyzu. V p ípad zájmu o tuto
službu kontaktujte velitele zásahové jednotky Libora Kulhánka na telefonním ísle 724 180 635 nebo se
žete obrátit na obecní ú ad. Starosta SDH Sedlišt Vít zslav Fojtík

Nevíte si rady s bioodpady? M žete je odvážet do kompostárny
Vážení p átelé a milovníci zahradni ení, pouze pro zopakování uvádím, že od 1. ledna letošního roku je pro
všechny ob any žijící v naší obci dostupná možnost p edání veškerého bioodpadu ze zahrádek do kompostárny.
Kompostárna se nachází v Bruzovicích na Velicest v objektu bývalé sušárny a je v provozu:
⇒
úterý + tvrtek
6:00 –16:00 hod
⇒
sobota
8:00 - 12:00 hod
Likvidovat odvozem do kompostárny lze zejména listí, v tve, erstvou trávu (ale nikoliv seno), padané ovoce
a jiné podobné zelené odpady, tedy vše, co nesta íte zpracovat na vlastním kompostu, p ípadn co není ke
zkompostování v malém rozsahu na zahrádce reálné. V ím, že tohoto zp sobu budete hojn využívat. Pálení
listí a mokrého d evního odpadu není už dávno považováno za ekologické, t ebaže se s tímto názorem ješt
stále ob as setkáváme. Pálení odpad , a nejen biologického, je však bohužel v naší obci astý jev. Tolerovat
itom lze pouze kontrolovaný táborák využívající isté a vysušené d evo i v tve. Stejn tak vypalování suché
trávy je nejen neekologické, ale i velice nebezpe né. Požáry hrozí zejména v sou asném dosti suchém období.
V p ípad pot eby se obra te na pracovníky kompostárny, p ípadn obce, s žádostí o pomoc i radu. Po dohod
lze zajistit i odvoz. Další informace lze získat na telefonu 558 627 047.
edseda komise ŽP Lumír Chovanec

Práv probíhá Sportovní olympiáda mládeže, p ij te fandit!
Svazek obcí regionu Slezská brána práv v t chto dnech organizuje 1. ro ník Sportovní olympiády mládeže. V rámci
olympiády probíhají sout že ve volejbale, kopané, atletice a vybíjené.
Jednotlivé sout že probíhají podle následujícího programu:
• 16.4.
turnaj ve volejbale, d ata 2.stupe –Šenov
• 15.5.
8.30 –14.00 hodin turnaj v kopané, chlapci 2. stupe –Sedlišt
• 20.5.
9.00 –14.00 hodin lehká atletika, d ata a chlapci 2. stupe –ZŠVratimov - ul. Daty ská
• 3.6. 9.00 –14.00 hodin turnaj ve vybíjené, d ata a chlapci 1. stupe –ZŠ Václavovice
Turnaj ve volejbale, který se uskute nil v Šenov , byl bez ú asti Sedliš ských. Z vít zství se radovala d ata z Paskova, na
druhém míst se umístila ZŠVratimov - Daty ská a t etí byl domácí Šenov. Reportážz turnaje je k dispozici na webových
stránkách:
⇒ http://www.slezskabrana.tv/2009-duben-uvodni-kolo-sportovni-olympiady-mladeze-senov.html
Další kolo olympiády prob hne v „Lašském dolí ku“ v Sedlištích a doufám, že se naši fotbalisté postarají o medailové
umíst ní. Zváni jsou všichni, p ij te podpo it žáky sedliš ské školy! Ti budou hrát na turnaji se soupe i ze Základní školy
Šenov, Základní školy na nám stí TGM ve Vratimov a Základní školy Vratimov –ul. Daty ská. (jk)

PALIVOVÉ D EVO
evosklad Vyšní Lhoty

Nabídka štípaného palivového a krbového d eva
Sortiment: d evo m kké i tvrdé je dodáváno
jako štípaná polena v délce (25), 33 a 50 cm.
Doprava: zajišt na na místo podle požadavku.
i odb ru 3 prm a více doprava do 10 km zdarma.
Informace na telefonu 604 239 669
Luci.Kohutova@seznam.cz

MILÉ DÁMY, BABI KY A SLE NY

op t se Vám hlasí „ŠATNÍ EK“
s novou nabídkou — tentokrát
s poradenstvím kosmetiky
Mary Kay, náborem budoucích
manekýn jakéhokoliv v ku a hlavn
prodejem originálních od
našich
edních eských návrhá ,
nap íklad Dany Dob ichovké, fy
Donát, fy Pletfit nebo ruské
návrhá ky A.Mechtchanenko. Do
chto model se obléká nap íklad
here ka Kv ta Fialová, Na a
Konvalinková a ada dalších
celebrit.
Musíme pod kovat všem lidem,
kte í první Šatní ek navštívili.
Doufám, že tomu tak bude i
tentokrát a t šíme se op t na Vás
V RESTAURACI LAŠSKÁ JIZBA

v úterý 12. 5. od 9 do 18 hodin
Tak neváhejte a p ij te.

Obec Václavovice a Klub
eských turist Horní Datyn
zvou všechny p íznivce turistiky a
cyklistiky na 23. ro ník

Pochodu kolem Václavovic
a Cyklojízdy Slezská brána.
Kdy: v pátek 1. kv tna
Start: 7.30 - 9 hodin na h išti
Školní družiny
Cíl: v míst startu
ší trasy:
18 km pro mládeža dosp lé,
5 km pro rodi e s malými d tmi
Cyklojízda: 20 km a 50 km
Startovné: dobrovolné
Ob erstvení v cíli zajišt no.
Mládeždo 15 let na kole jen
v doprovodu dosp lých osob.
ast na vlastní nebezpe í.

Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy
Frýdek-Místek, Jiráskova ulice 457
Telefon: 558 438 600
vás u p íležitosti Dne rodin
srde
zve na
DEN OTEV ENÝCH DVE Í,
který se uskute ní v úterý
19. kv tna od 9 do 17 hodin.
Tým zkušených odborných
pracovník Vás rád seznámí:
• se svou inností v oblasti
manželského, partnerského a
rodinného poradenství
• v oblasti náhradní rodinné pé e
• zodpoví Vaše dotazy vztahující
se k naší práci
• poskytne Vám informace o
službách a navazujících
institucích, se kterými úzce
spolupracuje.
Na setkání s vámi se t ší kolektiv
pracovník poradny.
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