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Je to tady: Obec získala dotaci
na výstavbu cyklostezky a chodníku,
který spojí centrum obce a Mlzáky

O

byvatelé Sedlišť mají důvod k menší
oslavě: Na chodník mezi sedlišťskými
lokalitami Mlzáky a Kuty, jehož výstavba
je právě v plném proudu a o které jsme informovali v minulém vydání Zpravodaje,
bude navazovat dlouho očekávané propojení - tedy úsek mezi místní částí Mlzáky a
centrem obce. „V polovině listopadu letošního roku jsme ze Státního fondu dopravní inDobrá
frastruktury obdrželi vyrozumění o tom, že naše žádost o dotaci
podaná v rámci druhého dotačního kola na
letošní rok byla úspěšná. Tímto nám nezbývá, než v roce 2012 postavit smíšenou komunikaci pro pěší a cyklisty v úseku od
autobusové zastávky v centru obce ke kapli
na Mlzácích,“ konstatoval s úsměvem starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok.

„V současné době připravujeme zadávací
dokumentaci a hned začátkem prosince
vyhlásíme veřejnou zakázku na výběr zhotovitele této komunikace. Začátkem příštího
roku by tyto přípravy měly být dokončeny.
Zahájení samotné výstavby pak předpokládáme nejdříve příští rok v dubnu poté, co
ukončí zimní sezonu Správa a údržba silnic,“ nastínil postup starosta Jaromír Krejčok.
zpráva
Doplnil, že rozpočtové
náklady na stavbu této cyklostezky jsou
přibližně 12,5 milionu korun včetně DPH,
přičemž výše dotace je zhruba 4,5 milionu
korun. „Je však reálný předpoklad, že v
rámci výběrového řízení se realizační částky podstatně sníží - stejně jako tomu bylo u
chodníku, jehož výstavba v obci právě probíhá,“ upřesnil starosta. (jr)

Slovo starosty
Prožijte krásné
a pohodové Vánoce!
Je neuvěřitelné,
jak ten čas letí!
Opět po roce zde
máme adventní
dobu a připravujeme se na Vánoce. Před rokem jsem na
tomto místě psal o bilancování - a
doba konce roku je takřka vždy a u
všech spojena s ohlédnutím co se
podařilo, co ne a na co se bude
třeba zaměřit dále. Stejně, jako
před rokem, tak i pro letošní rok
tedy přeji vám všem dostatek času
a pohody pro vaše bilancování a
především pak krásné Vánoce prožité v klidu a v pohodě. Do Nového roku přeji všem, aby vykročili
tou správnou nohou a po celou
dobu nového roku ať se vám daří!
Jaromír Krejčok, starosta obce

Přes Vánoce bude úřad uzavřen
Zastupitelé obce Sedliště
a zaměstnanci
Obecního úřadu Sedliště
přejí všem občanům
šťastné a veselé Vánoce
a úspěšný nový rok.

Důležité upozornění:
v pátky před svátky odpadá ordinace
V pátek 23. prosince a v pátek 30. prosince odpadá ordinace v Sedlištích i
v Horních Bludovicích.
Akutní stavy budou ošetřeny v interních ambulancích krevního centra ve Frýdku
-Místku nebo na lékařské službě první pomoci (LSPP) ve Frýdku-Místku v době
od 17 do 22 hodin. Děkuji za pochopení.
MUDr. Josef Koutník

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude na Obecním úřadu
Sedliště posledním úředním dnem v letošním roce středa
21. prosince. Běžný provoz úřadu začíná opět od pondělka
2. ledna 2012. Prosíme však občany, kteří jsou netrpěliví
při úhradě poplatků za odpady a za psy, aby s jejich úhradou počkali až do pondělka 9. ledna, kdy teprve naběhne
aktualizace systému evidence a zpoplatnění místních poplatků pro nový rok. První týden v novém roce tento systém nebude v provozu.
Úřední hodiny obecního úřadu
koncem letošního roku budou následovně:
Pondělí 19. prosince: 7.30 – 16.30 hodin
Středa 21. prosince: 7.30 – 16.30 hodin
Pondělí 26. prosince: Svátek, zavřeno
Středa 28. prosince: Zavřeno
Knihovna bude otevřena:
Pondělí 19. prosince: 10 – 16.30 hodin
Středa 21. prosince: 10 – 16.30 hodin
Čtvrtek 22. prosince: Zavřeno
Pondělí 26. prosince: Svátek, zavřeno
Středa 28. prosince: Zavřeno
Čtvrtek 29. prosince: Zavřeno

Pozvánka na vánoční turnaj
Čtvrtý ročník vánočního turnaje
ve stolním tenise a stolním fotbale
se uskuteční v sobotu 10. prosince.
Prezentace proběhne od 8.30 hodin
a soutěžit se bude ve stejných kategoriích
jako před rokem:
● stolní tenis – chlapci do 15 let, muži, ženy a dívky
● stolní fotbal – společná kategorie
Zveme všechny zájemce o pohyb.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva obce
Ve středu 14. prosince
od 17 hodin
se v prostorách
sedlišťského kulturního domu
koná
veřejné zasedání
zastupitelstva obce Sedliště.
Všichni občané
jsou na toto zasedáni
srdečně zváni.

Vánoční výstava
už je za dveřmi

Vánoční dílna proběhne
v mikulášském týdnu

Mikuláš přijde
do kulturního domu

Letošní Vánoční výstava se bude konat od
pondělí 12. prosince do neděle 18. prosince v prostorách Muzea Lašská jizba v
Sedlištích. Od 12. do 17. prosince bude
otevřena vždy od 10 do 16.30 hodin a v
neděli 18. prosince od 9 do 12 hodin.

Na pondělí 5. prosince a na čtvrtek 8.
prosince od 13 do 17 hodin je pro veřejnost připravena tradiční Vánoční dílna v
Muzeu Lašská jizba. Zájemci si tu budou
moci vlastnoručně vyrobit různé zajímavé
vánoční ozdoby a dekorace.

Mikulášská nadílka pro sedlišťské děti
proběhne v místním kulturním domě
v pondělí 5. prosince od 16.30 hodin.
Program zajišťuje Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola. Vstup je
zdarma.

Od Nového roku se mění
cena vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové
společnosti SmVak byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinností od 1. ledna 2012, a to
takto:
● Voda pitná (vodné): 30,61 Kč/m3 (bez
DPH) a 34,90 Kč (vč. 14% DPH)
● Voda odvedená (stočné): 27,65 Kč/m3 (bez
DPH) a 31,52 Kč (vč. 14% DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě podle uzavřených smluvních vztahů mezi
dodavatelem a odběratelem. (smvak)

Plesovou sezonu tradičně zahájí Obecní ples
Stejně jako každým rokem, tak i tentokrát plesovou sezonu v Sedlištích tradičně zahájí Obecní ples. Stane se tak v sobotu 14. ledna
2012 od 19 hodin. Vstupenka s místenkou a večeří bude stát 200
korun a prodej vstupenek bude zahájen na obecním úřadě v pondělí
13. prosince 2011.

Termíny dalších plesů konaných
v Kulturním domě Sedliště:
pátek 20. ledna:
sobota 28. ledna:
sobota 4. února:
pátek 17. února:

myslivci
hasiči
základní škola
myslivci

Myslivci upozorňují občany:
V Sedlištích budou hony, dbejte na svou bezpečnost!

M

yslivecké sdružení Sedliště – Frýdek upozorňuje občany, že v souladu se zákonem o myslivosti
č. 449/2001 Sb. proběhnou v prostoru hranice mezi obcemi Sedliště a Lískovec hony na drobnou
zvěř, které jsou schváleny odborem životního prostředí Magistrátu města Frýdku–Místku.
●
●

První hon proběhne v lese zvaném Hájek v sobotu 17. prosince.
Druhý hon se pak koná v sedlišťských místních částech Přehrada a Stavy ve středu 28. prosince.

Žádáme občany, aby ve výše uvedených dnech omezili pohyb v lesních a na honebních pozemcích, aby se
předešlo možnému riziku zranění. Děkujeme za pochopení.
Hubert Rodek, Myslivecký hospodář a předseda MS Sedliště - Frýdek

O odpady se v Sedlištích bude i nadále starat
Frýdecká skládka, systém svozu se nemění

K

e konci listopadu letošního roku vypršela platnost smlouvy mezi Obcí Sedliště a akciovou společností Frýdecká skládka o
komplexním nakládání s komunálním odpadem. Proto proběhlo výběrové řízení na nového dodavatele těchto služeb.
„Občané Sedlišť však mohou být naprosto klidní - nečeká je žádná výměna popelnic a nemění se ani četnost svozu, ani svozový
den, kterým je středa,“ ujistil starosta Sedlišť Jaromír Krejčok. „Nejdůležitější informací pro občany však zřejmě bude to, že i
když došlo k nárůstu ceny za provoz systému
likvidace komunálního dopadu, pro občany se
cena nemění a výše místního poplatku za odpady pro občany zůstává stejná jako v předNovinky
chozích letech,“ konstatoval starosta. Doplnil,
že v období let 2012 - 2014 bude v Sedlištích
svoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťovat opět společnost Frýdecká skládka, a.s.
Občané za svoz a likvidaci komunálního odpadu budou platit stejně, pro obec se ale cena zvýší. „To, co cenu oproti minulým
rokům navýší, je jednak skutečnost, že se zvýšila sazba DPH z 10 na 14 procent, a kromě toho také prodloužená provozní doba
sběrného dvora v sobotu až do 16 hodin, což občané jistě uvítají,“ vysvětlil starosta Jaromír Krejčok. Připomenul, že však tyto
změny nemají vliv na cenu poplatku za likvidaci odpadu, kterou hradí občan. (jr)

Poplatky za odpady a za psy v Sedlištích zůstávají pro příští rok stejné

O

becní úřad oznamuje občanům obce, že výběr poplatků za odpady a za psy bude zahájen dnem 9. ledna 2012. Výše poplatků za odpady a za pejsky se pro rok 2012 nemění a budou stejné jako v letošním roce:

Odpady:
● 1x měsíčně popelnice: 950 Kč/rok
● 2 x měsíčně popelnice: 1500 Kč/rok
● Kombi:
1230 Kč/rok

Kombi = 1x měsíčně v období od 1.4. do 31.9. a 2x měsíčně v období od 1.10. do 31.3.).
● Sada pytlů 12 ks:
700 Kč/rok,
● Sada pytlů 8 ks (rekreační objekty):
500 Kč/rok,
● Pytel jednotlivě:
70 Kč.
Ve svozový den je možná likvidace popelnic v době od 6 do 22 hodin, proto je vhodné připravit nádobu už den předem.

Pozor:
Do popelnic nelze v den svozu sypat horký popel! Nejde o popelnici, ta by měla vydržet, ale problém může vzniknout zahořením odpadu v nástavbě vozidla.
Co se týče termínů svozů komunálního odpadu, posledním termínem letošního roku je středa 28. prosince 2011. V roce 2012
proběhnou první svozy ve středu 11. ledna a ve středu 25. ledna.

Psi:
● Za prvního psa zůstává pro příští rok poplatek ve výši 150 korun, za druhého a každého dalšího psa 200 korun.

Další chodník povede
směrem do Bruzovic

Noviny Beskydy tourist info vám pomohou
při plánování volného času

Projektanti brzy začnou pracovat na plánech
dalšího sedlišťského chodníku. V pondělí 28.
listopadu se v sedlišťském kulturním domě uskutečnilo jednání o zahájení projektových prací pro
stavbu chodníku podél silnice III/4731, který by
měl vést až k autobusové zastávce v obci Bruzovice.
„Už v průběhu letošního prosince proběhne výběr
projekční firmy a předpokládáme, že ještě
v zimních měsících, pokud nenapadne příliš sněhu a budou příhodné podmínky, budou zpracovány geodetické podklady nutné pro naplánování
přesného umístění chodníku,“ informoval o výsledku tohoto jednání starosta obce Sedliště Jaromír Krejčok. „Projekční práce by měly být provedeny v průběhu roku 2012 tak, abychom mohli
následně žádat Státní fond dopravní infrastruktury o finanční spoluúčast na realizaci stavby,“
vysvětlil starosta. (jr)

Beskydské informační centrum vydalo zbrusu nové, už 15. číslo oblíbených turistických
novin Beskydy tourist info. Hlavní téma tentokrát nese název: Čistý vzduch v Beskydech
láká k zimním radovánkám. Pro čtenáře je zde připravena spousta tipů na zážitky nejen
na sněhu, pozvánky na různé akce a čtenáři se zde rovněž dovědí o novinkách jak z Frýdecko-Místecka, tak i z Jablunkovska a Valašska. Samozřejmě nechybí ani tradiční rubriky Kam po lyžování, Kalendárium, přehled běžeckých tras i spousta dalšího.
„Noviny Beskydy tourist info jsou jako obvykle k dostání zdarma na všech pobočkách
Beskydského informačního centra ve Frýdku–Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, v Ostravici, Čeladné, Pstruží, v informačních centrech na Jablunkovsku a Novojičínsku, ve vybraných ubytovacích zařízeních a na turisticky zajímavých místech v Beskydech,“ připomenula Lucie Talavašková z Beskydského informačního centra.
Doplnila, že noviny vydalo Beskydské informační centrum Frýdek-Místek společně
s dalšími partnery, kterými jsou Regionální rada Třinec spolu s informačními centry
v Těšínských Beskydech a Regionální agentura cestovního ruchu Beskydy-Valašsko.
„Beskydy tourist info vyšly v nákladu dvaceti tisíc kusů a mají 48 stran. Jsou určeny
nejen pro turisty, ale také pro místní obyvatele. Poskytují přehled užitečných informací i
tipy k návštěvám nejatraktivnějších míst v Beskydech,“ připomenula Lucie Talavašková.
„Noviny Beskydy tourist info budou čtenářům i tentokrát skvělým rádcem a pomohou při
plánování volného času stráveného v Beskydech,“ dodala. (jr)

Ve Frýdku je otevřena nová spotřebitelská poradna,
jejích služeb můžete využít zdarma

P

okud jste se jako spotřebitelé ocitli v problematické mů, mají spotřebitelé k dispozici kromě osobní poradny
situaci, se kterou si nevíte rady, můžete nyní zdarma také spotřebitelskou poradenskou linku.
využít nově otevřenou poradu ve Frýdku-Místku. Novou Záměrem Občanského sdružení Spotřebitel net však není
poradnu pro spotřebitele otevřelo Občanské sdružení jen poskytování rad v nastalých problematických situaSpotřebitel net a najdete ji ve Frýdku na třídě T.G. Masa- cích, ale také jejich prevence. „Vedle řešení konkrétních
ryka 650 v kanceláři senátorky Evy Richtrové. Poradna je spotřebitelských problémů je neméně důležitou činností
otevřena každý lichý týden v sobotu od 9 do 12 hodin. Ke našeho sdružení rovněž snaha o osvětu spotřebitelů, tedy
konzultaci se zde můžete i objednat, a to
jakási prevence. Za účinnou formu prena telefonu 777 65 52 65. Poradna je
vence považujeme tvorbu článků se spoJe
dobré
vědět
bezplatná.
třebitelskou tématikou, jež se pravidelně
„Občanské sdružení Spotřebitel net je
objevují na našich webových stránkách
neziskovým sdružením založeným za účelem obrany spo- www.spotrebitel.net.
třebitelů v ČR. Chceme především rozšiřovat osvětu mezi Dále pořádáme i celou řadu přednášek na středních a záspotřebiteli o základních spotřebitelských právech a po- kladních školách, kde se věnujeme základům spotřebitelmáhat těm, co se již dostali do konkrétního problému,“ ského práva a finanční gramotnosti,“ vysvětlil Ondřej
představil službu právní poradce Občanského sdružení Daněk. „Věříme, že tímto způsobem budeme opět o něco
Spotřebitel net Ondřej Daněk. Dodal, že k řešení spotře- blíže spotřebitelům, kteří naši pomoc potřebují,“ konstabitelských problémů, případně i jiných právních problé- toval. (jr)

Příspěvky už nebude vyřizovat magistrát, agenda
některých dávek od Nového roku přechází na pracovní úřad

A

genda dávek hmotné nouze a agenda příspěvků pro zdravotně postižené občany se od 1. ledna
převádí z Magistrátu města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR.

Agenda se převádí na úřad práce
Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém České republiky. Administrace dávek a rozhodování o dávkách
bude prováděno jediným správním orgánem - Úřadem práce ČR, a to prostřednictvím příslušných kontaktních pracovišť úřadu. V souvislosti s uvedenou změnou se agenda dávek hmotné nouze a příspěvků pro zdravotně postižené občany převádí z Magistrátu města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Ostravě.

Kde si nyní dávky můžete vyřizovat?
Od 1. ledna 2012 je příslušným pracovištěm pro podávání a vyřizování žádostí o dávky hmotné nouze a příspěvků pro občany se
zdravotním postižením (tj. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky) Kontaktní pracoviště
ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 950 113 111.

Kterých obcí se to týká?
Jedná se o pracoviště pro správní obvod obcí: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní
Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště,
Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Co bude se žádostmi v běhu?
Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31. prosince 2011 Magistrátem města rozhodnuto, budou rovněž převedena a dokončena v působnosti úřadu práce.

Jaké jsou úřední hodiny?
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin pro podání žádostí.
Magistrát města Frýdku-Místku
Sedlišťský zpravodaj vydává Obecní úřad Sedliště, Sedliště 271, 739 36. Vychází podle potřeby obecního úřadu, pro občany Sedlišť zdarma.
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