Šilheřovický zpravodaj
Duben 2015

Šatny Sportovně rekreační areál Baumšula

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
pevně věříme, že svátky Velikonoc jste všichni měli veselé i přes ne zrovna povedené počasí.

Radní obce se v uplynulém měsíci zabývali záměrem pronájmu nebytových prostor
(Potraviny), úpravou ceníku v areálu Baumšula, veřejnou zakázkou na dodávku ICT
techniky, inspekční zprávou České školní inspekce, aj.
Zastupitelé obce na svém březnovém jednání schválili Obecně závaznou vyhlášku
odpadového hospodářství v obci, ve které se nově řeší i bioodpad (v půdě rozložitelná
hmota). Všechny stávající kontejnery (sklo, plast-kovové obaly, papír, šatstvo,…) v obci
zůstávají a nově budou v průběhu tohoto měsíce přistaveny ty na biologicky rozložitelný
odpad (areál hřbitova, areál fotbalového hřiště a plocha za obchodem Tempo - bývalá
Jednota). Co můžeme do těchto nových kontejnerů umístit? Listí; trávu; plevel; zbytky
ovoce, zeleniny, rostlin; piliny; spadané ovoce. Mezi bioodpad NEPATŘÍ zbytky jídel,
uhynulá zvířata, kosti, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a samozřejmě
všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Dalším z bodů březnového zastupitelstva
bylo projednání územního plánu obce. V této záležitosti zastupitelé rozhodli,
že v následujících třech letech (březen 2015 – březen 2018) bude obec provádět sběr
podkladů a žádostí o změnu ÚP a poté je předá pořizovateli, tj. MěÚ Hlučín, k provedení
analýzy a případnému rozhodnutí o změně.
I v tomto vydání zpravodaje budeme děkovat, paní Ritě Struhalové, která se rozhodla
po 23letech ukončit své podnikání, za její um a poskytovanou službu v obci, panu
Ing. Šaškovi za vysazení okrasného stromu liliovníku tulipánokvětého u bočního schodiště
ke kostelu. Děkujeme!
Pozn.
1. Žádost o kompostéry byla podána na Ministerstvo životního prostředí – výsledek by měl
být znám někdy v červnu.
2. Jsme v písemném kontaktu s panem farářem z Kolína n. Rýnem ohledně možnosti
navrácení našeho zvonu. Rád by nám ho vrátil, ale vše se musí projednat přes
arcibiskupství v Kolíně, německou konferenci biskupů a německé Ministerstvo vnitra…

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení ze 4 . zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 25. 3. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 4/2015/9
Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2014
ad 4/2015/10 Rozpočtové opatření č. 1/2015 předložené ekonomkou obce p. Ivetou
Čecháčkovou
ad 4/2015/11 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Šilheřovice
ad 4/2015/12 Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Šilheřovice podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění
ad 4/2015/13 Sběr žádostí a připomínek k Územnímu plánu obce Šilheřovice v termínu
3/2015 – 3/2018
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
ad 4/2015/14 Zapracování žádosti o změnu parc. č. 537 v k. ú. Šilheřovice do ploch
o možnou výstavbu RD do změny územního plánu Šilheřovice dle doporučení
pořizovatele
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 4/2015/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 4/2014 – 11/2015
ad 4/2015/7
Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2014
ad 4/2015/8
Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2014 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
ad 4/2015/15 Informace o soudním předvolání Obce Šilheřovice

RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 3. 2015 č.12/2015
RO schvaluje:
ad 12/2015/2 Vypsání Záměru na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 19 na ul.
Střední
ad 12/2015/3 Změnu ceny pronájmu víceúčelového hřiště od 1. 4. 2015, a to:
- veřejnost 80,- Kč/1 kurt/1 hodina,
- Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.
40,- Kč/1kurt/1 hodina
- Základní škola v rámci výuky zdarma
ad 12/2015/4 Zhotovení stolu a kontejneru do knihovny firmou Jan Miník, U Obory 255,
Šilheřovice za cenu 14.850,- Kč
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ad 12/2015/6

ad 12/2015/7
ad 12/2015/8
ad 12/2015/9
ad 12/2015/10
ad 12/2015/11

ad 12/2015/12
ad 12/2015/13
ad 12/2015/14

Přihlášení na bezplatný kurz „Internet, tablety, mobily a jiné technické
vymoženosti dnešní doby“ Institutu Euroschola v rámci projektu
Vzdělávání na venkově
Udělit souhlas se stavbou „Přístřešek parkovacího stání“, stavebník
p. XXXXX, XXXXX, Šilheřovice
Umístění reklamy ve Sportovně – rekreačním areálu Baumšula p. XXXXX,
XXXXX, Šilheřovice
Objednání autobusové dopravy pro Základní školu Šilheřovice na soutěž
u příležitosti vítání jara do Chalupek, Polsko dne 20. 3. 2015
Text Smlouvy o příspěvku ke zlepšování životního prostředí, uzavřenou
mezi Obcí Šilheřovice a Moravskoslezským krajem
Text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8016753/1,
Šilheřovice, Maňásková, přípojka kNN uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice
a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností ReSpol s. r. o.
Udělit souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Novostavba RD“
na pozemku parc. č. 1619/61 k. ú. Šilheřovice
Nabídku na poradenskou a organizační podporu projektu OPŽP –
Regenerace zeleně obce Šilheřovice od firmy BeePartner
Cenovou nabídku na údržbu zeleně za MŠ od Zahradnictví Korner

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 18. 3. 2015 č.13/2015
RO schvaluje:
ad 13/2015/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ICT techniky
s názvem „VZ – AIO + server“. Jako vítězná firma byla vybrána firma
Radovan Ochvat SAO Computers, Lipová 78, 747 16 Hať. Nabídková cena
bez DPH: 289.170,- Kč
ad 13/2015/2 Znění smlouvy o dílo na dodávku ICT techniky v rámci veřejné zakázky
„VZ – AIO + server“, uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Radovan Ochvat
SAO Computers, Lipová 78, 747 16 Hať

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 3. 2015 č.14/2015
RO schvaluje:
ad 14/2015/2 Uzavření Smlouvy o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě
mezi Obcí Šilheřovice a Statutárním městem Opava
ad 14/2015/3 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí
provozních a osobních nákladů a poskytování sociálních služeb v roce 2014
uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Domovem Magnolie, Ostrava –
Vítkovice, příspěvková organizace
ad 14/2015/4 Objednání autobusové dopravy pro přepravu dětí Mateřské školy
Šilheřovice na Přehled dramatické tvorby předškolního věku v polském
Tworkově dne 22. 4. 2015
ad 14/2015/6 Kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla uzavřenou mezi Obcí
Šilheřovice a XXXXX, XXXXX, Ostrava
ad 14/2015/7 Cenovou nabídku na vícepráce – zpevněné plochy od AREA stavby s. r. o.
Šilheřovice 315 ve výši 249.004,- Kč včetně DPH. Jedná se o venkovní
úpravy kolem stavby šaten ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
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ad 14/2015/8

ad 14/2015/9

Smlouvu darovací o přijetí finančního daru pro Základní školu a mateřskou
školu Šilheřovice uzavřenou mezi Základní školou a mateřskou školou
Šilheřovice, Kostelní 230, Šilheřovice a p. XXXXX, XXXXX, Šilheřovice
Cenovou nabídku na údržbu svahu nad potokem firmou Dvořák lesy, sady,
zahrady s. r. o., Jahodova 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice ve výši
30.630,- Kč bez DPH za rok

HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 3. 2015
do 31. 3. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 03/2015
Splátka úvěru na potok
Ovod – oprava vodoměrů
Nákup automobilu - údržba
Ing. arch. E. Malchárková – zpracování PD na nebyt. prostory
Mimosoudní vyrovnání škodní události – nehoda motorkáře
SmVaK 2/2015
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
Ing. arch. M. Janda – doplatek zprac. PD – podporované bydlení
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnost 1. Q. 2015
Ing. arch. O. Vysloužil – zprac. studie „Objemové umístění MŠ“
BERGER-HUCK s. r. o. – tenisové křeslo Baumšula
LIKA – obecní erb
René Sikora – výroba šatních skříní – šatny Baumšula
GORDIC – roční udržovací poplatek

190 000,- Kč
513 719,91 Kč
13 365,- Kč
99 000,- Kč
14 036,- Kč
202 546,72 Kč
196 632,- Kč
30 170,- Kč
35 192,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
151 250,- Kč
51 988,- Kč
35 000,- Kč
24 695,- Kč
19 875,- Kč
76 140,- Kč
41 509,05 Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změna ceny pronájmu víceúčelového hřiště
V souvislosti s dostavbou a otevřením šaten ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
došlo ke změně ceny pronájmu víceúčelového hřiště pro veřejnost, a to: 80,- Kč/1 kurt/
1 hodina.
za obecní úřad
Lenka Šomodi
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Záměr obce pronajmout prostory sloužící k podnikání
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
a v souladu s usnesením Rady obce č. 12/2015/2 ze dne 11. 3. 2015

oznamujeme záměr obce pronajmout prostory sloužící k podnikání, a to:
nebytové prostory sloužící k podnikání nacházející se v budově čp. 19 stojící na pozemku
parc. č. 35 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Šilheřovice za účelem provozování
prodejny potravin a smíšeného zboží.
Obec Šilheřovice si vyhrazuje právo pronajmout výše uvedené nebytové prostory výlučně
za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží.
Záměr obce Šilheřovice pronajmout výše uvedené prostory bude vyvěšen na úřední desce
obce Šilheřovice po dobu 15-ti dnů.
Zájemci mohou své nabídky podat písemně osobně nebo poštou v zalepené obálce s nápisem
„Nabídka – pronájem prodejna potravin a smíšeného zboží“ na adrese Obecního úřadu
v Šilheřovicích, Střední 305, 747 15 nejpozději dne 23. 4. 2015 do 12:00 hodin. Na nabídky
doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Nebytové prostory budou pronajaty tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku.
Bližší informace k pronájmu nebytových prostor, případně dohodnutí termínu prohlídky
na tel. 595 054 120 nebo 605 257 657.
Mgr. Radek Kaňa
starosta obce
Doplňující informace k záměru obce pronajmout prostory sloužící k podnikání:
Cenou se rozumí:
cena za 1m2 / 1 měsíc
Celková plocha nebytových prostor určených k pronájmu:

105 m2

Očkování psů
Vážení spoluobčané,
v sobotu 16. května 2015 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
- ulice U Dvora
- před obecním úřadem
- ulice Na Bělidle (u domu p. Tomčíka)

10:00 – 10:15 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:10 – 11:30 hodin

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2015. Pes
musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude!
za obecní úřad
Lenka Pecháčková
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Majitelům psů
Již po několikáté se obracíme na všechny majitele psů ve věci znečišťování chodníků a
jiných veřejných ploch psími výkaly, abyste si po svých „miláčcích“ uklízeli. Jako majitelé
psů je vaše povinnost takto činit.
za obecní úřad
Lenka Šomodi

Nabídka školení
Vážení spoluobčané,
obrátili se na nás společnosti s nabídkou školení, které pro občany připraví ZDARMA.
K výběru jsou tato školení:
•

Ovládání počítače
o Základy programu LINUX a Windows
o Programy pro psaní textů a vytváření tabulek
o Vyhledávání na internetu

•

Nakupování na internetu
o Spotřebitelské minimum
o Elektronické nakupování

•

Jak správně podnikat
o Zahájení podnikání
o Ekonomické minimum
o Základy marketingu
o Komunikace s úřady

•

Internet, tablety, mobily a jiné technické vymoženosti dnešní doby

Pokud máte o nějaké školení zájem, přihlaste se na Obecním úřadě v Šilheřovicích, tel:
595 054 120.
za obecní úřad
Lenka Šomodi

-7-

-8-

Výzva občanům
Vážení spoluobčané, v poslední době se poměrně často setkávám s informacemi od starostů
jednotlivých obcí o výskytu a pohybu cizích „podezřelých“ osob a vozidel ve Vaší obci. Tyto
informace jsou zpravidla velmi obecné, ale co je nejdůležitější, přicházejí pozdě. Jsem
přesvědčen o tom, že mnohé z nich by mohly Policii ČR být prospěšné při předcházení nebo
objasňování trestné činnosti a o to víc mně mrzí to, že se k nám nedostaly včas. Dovolte mi
připomenout, že linka 158 je bezplatná a v případě Vašeho podezření můžete tyto
skutečnosti na této lince oznámit. Vůbec by však nebylo na škodu zavolat přímo na obvodní
oddělení PČR Hlučín na tel. číslo 595 041 210, kde je nepřetržitý výkon služby a sdělit
policistovi svá podezření, případně jiné informace. Zkušený policista tyto informace
vyhodnotí a v případě potřeby provede nezbytná opatření. Uvědomte si prosím, že chránit
veřejný pořádek a majetek a zejména předcházet trestné činnosti bez spoluúčasti Vás všech
bude Policie ČR zvládat jen velmi těžko. Děkujeme za pochopení.
npor. Ing. Jiří Marzoll, vedoucí OO PČR Hlučn

EKOLOGICKÁ PORADNA
Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naši obec.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře
Střední 305, Šilheřovice, v ekologickém koutku v přízemí obecního úřadu nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde
jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních
kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek
a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází
do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové
požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla
účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na základě uplatnění zásady
rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané
z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce
2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu
Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr
a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra
s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé
spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo
provozovatel sběrného dvora či jiného místo
zpětného odběru, už také nesmí přijímat
elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny
kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu
s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního
systému, tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím
souvisí také ta část novely, podle které vyjma
zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo
elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo
odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho
zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských
částech s více než 2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených
kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku zpětně
odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst zpětného
odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení.
Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci
a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr tak bude jediným a jednotným
zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí
informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz).
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Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10
se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady
především na výrobce a zpracovatele.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Výňatek z Mladé fronty DNES ze dne 11. 4. 2015
Šilheřovice obnovují aleje Rothschildů
Kostel, radnice, kaplička, to vše bývá chloubou obcí napříč zemí. V Šilheřovicích
na Hlučínsku se však začali starat také o aleje, které na svém někdejším panství vysázeli
Rothschldové.
Peníze na vysázení sedmašedesáti mladých lip a ošetření více než dvou set letitých velikánů
radnice získala především přes ministerstvo životního prostředí.
„Aleje, o jejichž obnovu se snažíme, jsou devět kilometrů dlouhé. Z obecního rozpočtu
si však můžeme dovolit přispívat na obnovu alejí maximálně jedním procentem, proto
využíváme pomoci kraje a ministerstva životního prostředí“ uvedl starosta Šilheřovic
Radek Kaňa.
Obec dává na údržbu zeleně zhruba 200 tisíc, z toho jde na obnovu historických alejí pouze
část – 80 až 100 tisíc korun. Kraj obci přispěl osmdesáti tisíci a přes ministerstvo
se podařilo získat dotaci dva miliony korun. „Dosud jsme obnovili kilometr a půl alejí,“
doplnil starosta.
Aby byla obnova citlivá ke stromům i chráněným druhům živočichů v okolí, procesu
se zúčastnilo sdružení Arnika. „Přestože některé zásahy v aleji vypadaly v zimě, kdy
se mohou provádět, dost dramaticky, pro zajištění provozu a zejména pro uchování
biologické rozmanitosti byly nezbytné. Torza budou dál sloužit jako domov mnoha druhům
živočichů a většina kmenů se na jaře zazelená novými listy a malými větvičkami,“ řekla
Marcela Klemensová z Arniky.
Mladé stromky obec vysadila do volných míst po odumřelých stromech a torza některých
lip ponechala postupnému rozkladu, aby nezničila biotopy ohrožených brouků.
Na současné tváři Šilheřovic a okolní krajiny se významným způsobem podepsal rod
Rothschildů, kterému panství náleželo od roku 1845 až do roku 1938. Rothschildové velmi
dbali na estetiku okolní krajiny, a proto také účelově zakládali aleje podél cest a spojnic
významných nemovitostí na svém panství.
V šilheřovických alejích rostou hlavně lípy srdčité, o které ale sedmdesát let nikdo
nepečoval. Obec se tak průběžně snaží získávat dotace a granty na jejich údržbu a obnovu,
aby historické dědictví zachovala.
Petra Bartíková, redaktorka MF DNES
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PODĚKOVÁNÍ

V období listopad 2014 až leden 2015 proběhlo na obecním úřadě Šilheřovice celkem
7 vzdělávacích seminářů, kterými prošlo celkem 48 zájemců. Účastníci se naučili pracovat
s programy Word, Excel a odzkoušeli si také úpravu fotografií a videa. Dále se občané
rozvíjeli v oblasti podnikání. V neposlední řadě si rozšířili obzory v oblasti finanční
gramotnosti - fungování dluhové pasti, typy úvěrů, pravidla exekuce či možnosti oddlužení.
Díky zpětné vazbě získané z vyplněných dotazníků po každém ze vzdělávacích kurzů jsme
průběžně vyhodnocovali jejich přínos, který byl dle odpovědí rozhodně nezanedbatelný.
Děkujeme moc za skvělou spolupráci občanům i zástupcům obce Šilheřovice!
Eduwork, o. s.

POZNÁMKA: některé osoby jsou započteny vícekrát, pokud navštívili více kurzů

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠILHEŘOVICE
se koná dne 21. 4. 2015 od 9,00 do 16,00 hodin.
Zákonní zástupci dětí s sebou k zápisu přinesou:
• rodný list dítěte
• průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
• OP zákonného zástupce
• potvrzení dětského lékaře dítěte
• čestné prohlášení zákonného zástupce o zaměstnání
(přihlášku k přijetí dítěte si mohou rodiče vyzvednout předem v MŠ)
Děti budou přijímány na základě splnění stanovených:
KRITERIÍ PRO PŘIJETÍ DO MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zákonný zástupce dítěte má v den zápisu do MŠ trvalé bydliště v obci Šilheřovice
Předškolní děti (1 rok před zahájením povinné školní docházky)
Děti přihlášené k celodenní docházce do MŠ
Rodiče dítěte jsou zaměstnaní
Dítě dovrší věk 3 let nejpozději 1. 9. 2015
Dítě, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje
Opakované žádosti (neumístěné děti v minulém školním roce)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v březnu 2015
Den

3.3.
3.3.
6.3.
7.3.
11.3.
15.3.
16.3.
16.3.
17.3.
BŘEZEN
19.3.

20.3.

24.3.
26.3.
27.3.
30.3.
31.3.

Akce
Výtvarná soutěž EVROPA POMÁHÁ – 8. tř. (Mgr. Žvaková)
Beseda s poslancem Parlamentu ČR Mgr. Herbertem Paverou
- 2. stupeň
Okresní kolo recitační soutěže v Opavě – naši školu reprezentoval
žák 5. tř. Filip Gavliček
Den pro ženu – na této akci UR vystoupila Rytmika
(Mgr. Kačmářová), 9. tř. a Berušky (Iveta Koperová) a mažoretky
(p. Adamcová)
Představení dram. kroužku v MŠ: Papoušek má jedničky
(Mgr. Lukavcová)
Vítání občánků – program připravila Mgr. Lukavcová
Anglické divadlo pro žáky 2. – 6. tř.
2. + 3. tř.: Green Eggs and Ham
4. – 6. tř.: Murder Mystery
Florbalový turnaj Šilheřovice x Ludgeřovice (Mgr. Tichá,
Mgr. Plačková)
Výtvarná soutěž EVROPA VE ŠKOLE – 6. tř. (Mgr. Žvaková)
Vystoupení dramatického kroužku v sále OÚ: Miloš Macourek:
Papoušek má jedničky (nácvik Mgr. Lukavcová)
Mezinárodní taneční, hudební a recitační přehlídka v Chalupkách
u příležitosti vítání jara.
S tanečními čísly vystoupily Berušky, Rytmika, žáci 9. tř., recitátoři
oblastního a okresního kola recitovali básně, se kterými byli
v minulém měsíci tak úspěšní.
Vystoupení nacvičily p. Iveta Koperová a Mgr. Pavla Kačmářová
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat Radě obce Šilheřovice
za zajištění autobusu na tuto soutěž.
Velká soutěž ZOO – žáky 6. – 9. tř. připravily a doprovodily
Mgr. Tichá a Mgr. Mikulčáková
Divadlo loutek Ostrava – Šíleně smutná proncezna (1. + 5. tř.)
Vyznamenání u příležitosti Dne učitelů v Hlučíně – za naší školu
byla navržena Mgr. Pavlína Řehánková
Knihovnická lekce 4. a 5. třídy
Výtvarná soutěž INDIÁNI A JEJICH TRADICE – 6. + 8. tř.
(Mgr. Žvaková)
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková
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Základní školu v Šilheřovicích
navštívil poslanec Parlamentu ČR, Herbert Pavera
Dne 3. 3. 2015 měl druhý stupeň Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat
významného hosta. Byl jím člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera,
který velmi rád a ochotně přijal naše pozvání, a to navzdory svému pracovnímu vytížení.
Pan poslanec uceleně a systematicky svou přednášku začal představením obce
Bolatic, kde od roku 1998 vykonává funkci starosty. Po malém historickém exkurzu
pestrých a rozhodně nesnadných dějin Hlučínska přiblížil svou druhou funkci, a tou je
angažovanost ve Sdružení obcí Hlučínska, jejímž předsedou je od roku 2006. Sdružení obcí
Hlučínska bylo založeno roku 2003 a jedná se o dobrovolný svazek obcí v okresu Opava se
sídlem v Hlučíně, jehož cílem je zkvalitňování především hospodářské a kulturní
spolupráce mezi svými členy, tj. 27 soudobými hlučínskými obcemi.
Poté se konala ústřední část přednášky, a tou bylo představení Parlamentu České
republiky, jakožto dvoukomorového zákonodárného sboru ČR, tvořeného Poslaneckou
sněmovnou a Senátem. Pan poslanec představil webové stránky Parlamentu ČR, názorně
ukázal žákům, jak se v nich mají orientovat, odkázal na další zdroje, z nichž je možno
čerpat informace nejen z politického spektra. Na programu přednášky byly parlamentní
volby, proces přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád
sněmovny, náplň a provoz poslanecké kanceláře aj. V závěru přednášky byl vymezen
prostor pro dotazy žáků i vyučujících.
Pan poslanec H. Pavera po absolvování gymnázia v Hlučíně vystudoval učitelství
matematiky a chemie pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Následně působil jako učitel na ZŠ v Opavě-Kylešovicích, taktéž jako zástupce ředitele
a v letech 1992 – 1998 byl na této škole i ředitelem. Je ženatý a má dvě dcery.
Jako starosta se snaží maximálně podporovat rozvoj mladých lidí a angažovat je
do chodu vesnice. Aktivně se také podílí v kulturní oblasti. Koneckonců, kdo by neznal
Bobry (Bolatické břicháče) a jejich pestrý repertoár, s nímž jezdí i za hranice nejen
hlučínského regionu, ale i našeho státu! Ostatně i v Šilheřovicích už tento soubor
bolatických nadšenců nejednou hostoval.
Pan poslanec Herbert Pavera je člověk nesmírně pracující, obětavý, skromný
a čestný. Neschází mu empatie a má smysl pro řád a povinnost. Napříč všemu, co v životě
dokázal, zůstává stále věrný základním lidským hodnotám a tradicím. Je ho třeba
obdivovat ani ne tak pro to, čeho v životě vlastním úsilím a pílí dosáhl, ale hlavně pro to,
kým zůstal. A to je člověkem, který má otevřené srdce pro potřeby druhých.
Mgr. Pavlína Řehánková
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Základní škola Šilheřovice
Vás zve na
DEN MATEK
dne 7.5.2015 v 16.00 hodin
v Kulturním domě Šilheřovice

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.
Den pro ženu měl úspěch
7. března 2015 uspořádala Unie rodičů při ZŠ v Šilheřovicích a místní obecní úřad
ve spolupráci se šilheřovickou SŠ Den pro ženu.
„Příznivé ohlasy všech zúčastněných nás velmi potěšily a já osobně jsem vždy ráda, když
práci žáků naší školy a mých kolegů ocení spokojený klient“, uvedla ředitelka školy
Ing. M. Měchová.
Gastronomický servis a přípravu prostor školní restaurace SŠ zajišťovali žáci oboru
Kuchař – Číšník a Hotelnictví pod vedením paní H. Fojtíkové, L. Sládkové,
Mgr. J. Lackovičové a Mgr. M. Urbišové. Ti také připravovali v průběhu dne pro všechny
hosty míchané nápoje. O program se postaraly žákyně oboru Kadeřnice a Kosmetické
služby pod vedením paní B. Paskudové a Bc. J. Forštové. Ty nejen nabízely všem ženám
kosmetické služby, ale prezentovaly také své dovednosti na dvou modelkách v tzv.
„proměnách“.
Důkazem úspěšnosti celé této akce je to, že SŠ v Šilheřovicích byla oslovena spolupracovat
při realizaci Dne pro ženu i v příštím roce.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – BŘEZEN
Ve dnech 28. a 29. 3. začala i pro naše dorostence a muže jarní část fotbalové sezóny.
Dorostenci vyhráli na hřišti Vřesiny 5:0 a muži doma porazili Darkovice 2:1.
O velikonočním víkendu se pak z důvodu nevyhovujícího terénu neuskutečnil venkovní
zápas mužů s Dolní Lhotou a u dorostu zápas se Štěpánkovicemi. Náhradní termín
pro muže je stanoven na 7. 5. od 17:30.
V měsíci květnu proběhne na šilheřovické základní škole nábor mladých fotbalistů
do našeho fotbalového klubu pod vedením trenéra minižáků Romana Schully.
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30. 5. se také uskuteční tradiční vesnický turnaj mezi týmy Vrchu, Středu, Spodku
a Kocurkova, na který srdečně zveme všechny přátelé a fanoušky kopané.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

Je Vaše dítě pohybově nadané a rádo
sportuje? Pak hledáme právě Vás. Přiveďte
své dítě do kolektivu spoluhráčů a dejte mu
příležitost bavit se nejpopulárnějším sportem.
TJ sokol Šilheřovice nabírá mladé hráče do všech
věkových kategorií, proto neváhejte a kontaktujte nás.
Všichni kluci, kteří si chtějí s námi zatrénovat nebo nám
předvést své dovednosti, jsou srdečně zváni.
Nábor se bude konat ve dnech 12.-13.5.2015 od 17 hod.
na hřišti TJ Sokol Šilheřovice.
Tréninky mini žáků: každé úterý a čtvrtek od 17.00 hod na hřišti.
(od 4-10let).
Tréninky žáků: každé pondělí a středa od 17.30 hod. na hřišti
(od 10-15 let).

kontakt-Roman Schulla, tel. č. 605 417 310
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POZVÁNKA
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Spolek rybářů Šilheřovice srdečně zve nejen příznivce rybářského sportu
na Rybářské závody, konané dne 2.5.2015 na Zámeckém rybníku
v Šilheřovicích. Prezentace závodníků začíná v 6,00 hod. a začátek
závodu v 6,30 hod. Závodníci i návštěvníci se mohou těšit na bohatou
tombolu a občerstvení. Úspěšné lovce čeká hodnotné ocenění.
Vezměte prut s návnadou a přijde s dobrou náladou.
Oldřich Chmelař
předseda spolku
KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2015 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

18. dubna 2015

Pochod po katastru obce

Obecní úřad

Baumšula

30. dubna 2015

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

2. května 2015

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

7. května 2015

Den matek

Základní škola

Kulturní dům

9. května 2015

TFA – silová soutěž dospělých

Hasiči

Baumšula

16. května 2015

Tenisový turnaj

p. Jaloviec

Baumšula

16. května 2015

Den matek

Klub důchodců

sál OÚ

22. května 2015

Smažení vaječiny

KDU - ČSL

Baumšula

23. května 2015

Nohejbalový turnaj

p. Kupka

Baumšula

29. května 2015

Beseda

Základní škola

Baumšula

29. května 2015

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

30. května 2015

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

31. května 2015

Dětský den

Sdružení rodičů MŠ

Baumšula

5. června 2015

Setkání seniorů – jarní grilování

Klub důchodců

Baumšula

6. června 2015

Netradiční soutěž v hasičském
sportu - dospělí

Hasiči

Baumšula
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9. června 2015

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Základní škola

Baumšula

18. června 2015

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

Základní škola

Baumšula

Základní škola

Baumšula

Hasiči

Baumšula

26. - 28. června 2015 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

11. července 2015

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

15. srpna 2015

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

16. srpna 2015

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

5. září 2015

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

5. září 2015

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní klub

Hřiště TJ Sokol

12. září 2015

Strassenfest ulice U Obory a Na Stráni

15. září 2015

Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“

Základní škola
+ Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol

20. září 2015

Mše svatá u příležitosti 638 let obce

Obecní úřad

Kostel

3. října 2015

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

17. října 2015

Travesti show

Unie rodičů při ŽS

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

19. června 2015
21. června 2015

Mezinárodní fotbalový turnaj 8. a 9.
tříd základní školy
Dětská hasičská soutěž o pohár
starosty obce + hlučínská liga

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa imprezy
Pochod po katastru obce
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych w Tworkowie
Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev
mužů i žen
Koncert „Hudba nezná hranic“, sál KD
Jarmark na granicy w Chałupkach
Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena
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Termin

Organizator

18.04.2015

Obec Šilheřovice

22-23.04.2015

Gmina Krzyżanowice

15.05.2015

Obec Píšť

17.05.2015

Obec Hať

17.05.2015

Gmina Krzyżanowice

30.05./07.06.2015

Gmina Krzyżanowice

10.

Noc kostelů s programem – koncert aj.

.05.2015

Obec Píšť

11.

Pivní slavnosti – 4. ročník

.05.2015

Obec Píšť

12.

06.06.2015

Obec Hať

07.06.2015

Obec Píšť

14.

HAFEST – hudební festival
13. výročí ustanovení Mariánského poutního
místa Píšť s venkovní křížovou cestou
Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Obec Šilheřovice

15.

Cyklovýlet v Šilheřovicích

16.

Gmina Krzyżanowice

20.06.2015

Obec Hať

18.

Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu
XVI. ročník - Turnaj o pohár starosty obce –
kopaná, žáci
XVII. ročník - Soutěž mladých hasičů

09.06.2015
14.06.2015/
23.08.2015
20.06.2015

20.06.2015

Obec Hať

19.

Výstava drobného hospodářského zvířectva

20-21.06.2015

Obec Píšť

20.

III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

21.06.2015

Gmina Krzyżanowice

21.

27.06.2015

Obec Hať

.06.2015

Gmina Krzyżanowice

05.07.2015

Gmina Krzyżanowice

11.07.2015

Obec Šilheřovice

18.07.2015

Gmina Krzyżanowice

.07.2015

Obec Píšť

07-08.08.2015

Obec Píšť

08.08.2015

Obec Píšť

08.08.2015

Obec Píšť

09.08.2015

Obec Píšť

31.

Den obce – 765 let od první zmínky
Młodzieżowe Zawody CTIF
w Krzyżanowicach
Powiatowe i Międzynarodowe Zawody
Sikawek Konnych w Bieńkowicach
Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice
Tradiční turnaj v minigolfu
Odpustová veselice ODPUST-FEST 2014 pro
starší a pokročilé na prostranství před
obecním úřadem
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (konání 2 bohoslužeb
a odpolední koncert duchovní hudby
XXII. Dožínková slavnost

30.08.2015

Obec Hať

32.

Šilheřovický šlaušek

05.09.2015

Obec Šilheřovice

33.

13.09.1015

Gmina Krzyżanowice

15.09.2015

Obec Šilheřovice

18-20.09.2015

Obec Hať

19-20.09.2015

Obec Píšť

37.

Dożynki Gminne w Owsiszczach
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“
VII. Slezská výstava - chovatelé
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby
Zahrádkářská výstava

20.09.2015

Obec Hať

38.

Krmáš ke cti sv.Matouše

20.09.2015

Obec Hať

39.

Mezinárodní sportovní olympiáda škol

.09.2015

Obec Píšť

40.

Vánoční koncert

27.12.2015

Obec Šilheřovice

41.

Vánoční ladění

.12.2015

Obec Hať

13.

17.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

34.
35.
36.
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Obec Šilheřovice

INZERCE
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Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Pojištění domů – domácnosti – sleva až 30%

Životní pojištění
Úvěry – Hypotéky
Cestovní pojištění

kontakt: F. P.
Sanetříková Helena
mobil: 605 407 479
helena.sanetrikova@obchod.wuestenrot.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
e-mail: urad@silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích
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