Šilheřovický zpravodaj
Leden 2013

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na prahu nového roku 2013 popřát Vám vše dobré, co nejvíce pohodových dní,
mnoho zdraví, spokojenosti a elánu do plnění všech povinností, které Vás čekají. V této
opravdu nelehké době Vám také přeji dostatek optimismu a víry v to lepší v nás, které nám
pomohou s nadhledem překonat případné životní trable. A ty se nevyhýbají nikomu z nás.
V tomto roce bude naše obec hospodařit s příjmy cca 19,0 mil. Kč, do kterých jsme
(i když ne 100%) promítli nárůst zákonem stanovených daňových příjmu z rozpočtového
určení daní. Tyto finanční prostředky použijeme v jednotlivých oblastech
na zastupitelstvem obce schválené výdaje. Pro pokrytí všech plánovaných výdajů roku 2013
zapojíme do rozpočtu letošního roku také zůstatek finančních prostředků na základním
běžném účtu obce ke dni 31. 12. 2012.
Z investičních akcí, které ukrojí nejvíce finančních prostředků z pomyslného krajíce
(cca 2,5 mil. Kč), budeme realizovat „Prodloužení splaškové kanalizace na Bělidle“ zhruba
v měsících duben – červen a do konce měsíce března by také mělo být hasičům předáno
repasované cisternové vozidlo Tatra.
V případě získání dotace patří mezi další priority výstavba šaten v areálu Baumšula,
sadové úpravy za budovou základní a mateřské školy na ulici Střední, protipovodňový
kamerový systém a studie protipovodňových opatření (cca 1,8 mil. Kč).
Nemalá část finančních prostředků (cca 2,3 mil. Kč) bude využita naší příspěvkovou
organizací Základní a mateřskou školou pro pokrytí svých neinvestičních nákladů.
Údržba obce, sběr a svoz komunálního, velkoobjemového a tříděného odpadu, úhrada
dodávky vody, provoz čistírny odpadních vod také stojí obec velké množství financí
(cca 7,0 mil. Kč).
Na provoz veřejného osvětlení, údržbu bytových a nebytových prostor, údržbu hřbitova,
údržbu alejí, provoz tělocvičny a sportovně rekreačního areálu Baumšula plánujeme
cca 1,0 mil. Kč.
Zajištění chodu obecního úřadu, jeho samosprávné činnosti i činnosti státní správy,
zastupitelstva obce a zásahové jednotky obce vyžaduje ročně cca 3,2 mil. Kč.
Pro pořádání kulturních akcí, provoz knihovny, vedení kroniky obce, vítání nových
občánků naší obce, uspořádání oslavy s jubilanty obce, záležitosti sociálních věcí byly
uvolněny finanční prostředky ve výši cca 0,4 mil. Kč.
I v tomto roce jsme podpořili místní nevýdělečné spolky a organizace (Unie rodičů při
ZŠ, TJ SOKOL Šilheřovice, Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců, Sdružení rybářů
Šilheřovice, Římskokatolická farnost Šilheřovice, Folklórní soubor Majiček, Prajzský
sportovní klub, tělovýchovné aktivity fyzických osob) částkou 0,4 mil. Kč.
Nemalé peněžní prostředky obec vydá na financování dopravní obslužnosti a výdajů
z finančních operací (cca 0,8 mil. Kč)
V neposlední řadě nás čeká splacení úvěru ve výši 1,5 mil. Kč.
Vážení občané, doufám, že výše uvedené činnosti se nám podaří zvládnout co nejlépe,
ke spokojenosti nás všech.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE ŠILHEŘOVICE
Výpis z usnesení zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 10. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 13/2012/5 Zprávu starostky obce o kontrole usnesení zastupitelstva obce č. 12/2012
konaného dne 3. 9. 2012
ad 13/2012/6 Rozpočtové opatření č. 4/2012 – Zastupitelstvo obce schválilo žádost ZŠ
a MŠ Šilheřovice, p. o. o výjimku z počtu žáků a dofinancování platu
pedagoga na období září – prosinec 2012 ve výši Kč 266.872,-Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 13/2012/4 Platnost zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2012 konaného
dne 3. 9. 2012 (ověřovatelé zápisu byly Mgr. Marcela Niedermeierová a paní
Pavla Thomasová)

Výpis z usnesení zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 12. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 14/2012/5 Zprávu starostky obce o kontrole usnesení zastupitelstva obce č. 13/2012
konaného dne 15. 10. 2012
ad 14/2012/10 Rozpočtové opatření č. 5/2012 přednesené p. Ivetou Čecháčkovou
ad 14/2012/11A Rozpočet obce pro rok 2013 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 19.049.100,00 Kč
Financování ve výši
520.100.00 Kč
Celkové zdroje ve výši
19.569.200,00 Kč
Běžné výdaje ve výši
15.406.700,00 Kč
Kapitálové výdaje ve výši
4.162.500,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 19.569.200,00 Kč
11B Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu obce
Šilheřovice pro rok 2013
11C Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací dle
návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2013 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulce č. V. návrhu rozpočtu
ad 14/2012/13 „Strategický rozvojový dokument obce Šilheřovice na léta 2013 – 2014
ad 14/2012/17 Tyto členy výběrové komise stavby „Prodloužení splaškové kanalizace v obci
Šilheřovice – Na Bělidle“: p. Jan Čecháček, p. Verner Kolaska,
Ing. Stanislav Lipinský, Ing. Pavel Smolka, Ing. Jiří Thomas
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 14/2012/4 Platnost zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2012 konaného
dne 15. 10. 2012 (ověřovatelé zápisu byli Ing. Jiří Thomas a Ing. Stanislav
Lipinský)
ad 14/2012/7 Zprávu o činnosti Rady obce č. 50/2012 – 56/2012
ad 14/2012/8 Zprávu předsedy finančního výboru zastupitelstva obce
ad 14/2012/9 Zprávu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce
ad 14/2012/12 Rozpočtový výhled obce na rok 2014 – 2015
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ad 14/2012/14 Informace o stavbě „Oprava koryta potoka ulice Horní, Dolní a oprava
havárie na ulici Dolní“
ad 14/2012/15 Informace o správě a rozvoji obce za rok 2012
ad 14/2012/16 Výsledky Kontrolního protokolu veřejnosprávní kontroly stavby
„Sportovně rekreační areál Šilheřovice – Baumšula“

RADA OBCE ŠILHEŘOVICE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10. 12. 2012 č. 57/2012
RO schvaluje:
ad 57/2012/2 Snížení částky doplatku platu pedagoga za rok 2012 o částku Kč 70.000,-z důvodu posílení rozpočtu ZŠ a MŠ v Šilheřovicích mimořádným
příspěvkem z KÚ MSK na platy
ad 57/2012/4 Cenový výměr č. 1/2012 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou
OZO Ostrava, s. r. o. na území obce Šilheřovice v období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013
ad 57/2012/5 Navržený program zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice, které se bude
konat dne 21. 12. 2012 v 16:00 hodin v Kulturním domě Obce Šilheřovice
ad 57/2012/8 Znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava koryta potoka ulice Horní,
Dolní a oprava havárie potoka na ulici Dolní“
ad 57/2012/12 Znění Směrnice č. 2/2012 o poskytování příspěvku na stravování
zaměstnanců obce a obecního úřadu
ad 57/2012/13 Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1678/1 – ostatní plocha, které
spočívá v umístění podzemního vedení nízkého napětí na pozemku
parc. č. 1678/1 a omezení této parcely ochranným pásmem podzemního
vedení nízkého napětí – viz geometrický plán č. 1418-709/2012
RO pověřuje:
ad 57/2012/8 Starostku obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava koryta
potoka ulice Horní, Dolní a oprava havárie potoka na ulici Dolní“
ad 57/2012/12 Starostku obce podpisem Směrnice č. 2/2012 o poskytování příspěvku
na stravování zaměstnanců obce a obecního úřadu
RO bere na vědomí:
ad 57/2012/1 Kontrolu usnesení RO 56/2012 ze dne 26. 11. 2012
ad 57/2012/3 Výši vypočtené částky doplatku platu pedagoga na období leden – srpen
2013 vypočtený odborem školství v Hlučíně
ad 57/2012/6 Návrh rozpočtu obce pro rok 2013
ad 57/2012/7 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2012
ad 57/2012/9 Zápis o předání a převzetí stavby „Oprava koryta potoka ulice Horní, Dolní
a oprava havárie potoka na ulici Dolní včetně nedodělků, které nebrání
užívání stavby
ad 57/2012/10 Zprávu o závěrečné kontrole akce programu Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny, kterou provedla Agentura ochrany přírody a krajiny
v Ostravě
ad 57/2012/14 Informace starostky obce k závěrům z XV. celostátní finanční konference
Svazu měst a obcí ČR, která se konala ve dnech 29. – 30. listopadu 2012
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ad 57/2012/15 Informace starostky obce o změnách v personálním obsazení zaměstnanců
údržby obce v roce 2013
RO doporučuje:
ad 57/2012/5 Zastupitelstvu obce schválit předložený program jednání zastupitelstva
obce, které se bude konat dne 21. 12. 2012 od 16:00 hodin v sále Kulturního
domu v Šilheřovicích
ad 57/2012/6 Zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2013
ad 57/2012/7 Zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtových opatření č. 5/2012

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 12. 2012 č. 58/2012
RO schvaluje:
ad 58/2012/3 Rozpočtový výhled obce na léta 2014 – 2015
ad 58/2012/5 Uvolnit finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši Kč 8.000,-- na nákup
materiálu, zednické a elektro práce potřebné pro rekonstrukci šatny
Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů Šilheřovice
ad 58/2012/6 Tento ceník pronájmu tělocvičny platný od 1. 1. 2013:
Zdarma je pronájem děti ZŠ a MŠ v rámci výuky.
Zdarma je pronájem pro minižáky, žáky a dorost TJ Sokol Šilheřovice dvě
hodiny týdně.
Snížení pronájmu Kč 250,--/hodina u dlouhodobého pronájmu min. 4 měsíce
– alespoň dvě hodiny týdně. Snížení pronájmu bude možné jen
při provedení platby předem.
Celodenní akce min. 8 hodin paušální částka Kč 1.500,--.
ad 58/2012/11 Provedení sanace omítek v budově zdravotnického střediska v jarních
měsících roku 2013
ad 58/2012/13 Znění Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny za sítí NN
uzavřené s obchodní firmou ČEZ Prodej, s. r. o. na dobu určitou, a to
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
ad 58/2012/14 Znění smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
uzavřené se společností Pragoplyn, a. s.
ad 58/2012/16 Znění dodatku ke smlouvě o úvěru na akci „Oprava koryta potoka na ulici
Horní, Dolní a oprava havárie potoka na ulici Dolní“, ve kterém
je prodloužen termín čerpání úvěru do 30. 5. 2013
ad 58/2012/17 Znění Smlouvy o právu provést stavbu el. přípojky NN v celkové délce cca
50 m pro napojení stávající části RD na pozemku parc. č. 367/10
v k. ú. Šilheřovice. Tato stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 369 –
zahrada a prac. č. 367/4 – ostatní plocha zapsané na listu vlastnictví č. 506
RO pověřuje:
ad 58/2012/13 Starostku obce podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN s obchodní firmou ČEZ Prodej, s. r. o. na dobu určitou, a to
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
ad 58/2012/14 Starostku obce podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu se společností Pragoplyn, a. s.
ad 58/2012/15 Starostku obce k dalšímu jednání s úřady ve věci záměru instalace
světelného signalizačního zařízení na silnici III/4696 v k. ú. Šilheřovice
ad 58/2012/16 Starostku obce podpisem dodatku ke smlouvě o úvěru na akci „Oprava
koryta potoka na ulici Horní, Dolní a oprava havárie potoka na ulici Dolní“,
ve kterém je prodloužen termín čerpání úvěru do 30. 5. 2013
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ad 58/2012/17 Starostku obce podpisem Smlouvy o právu provést stavbu el. přípojky NN
v celkové délce cca 50 m pro napojení stávající části RD na pozemku
parc. č. 367/10 v k. ú. Šilheřovice. Tato stavba bude provedena pozemcích
parc. č. 369 – zahrada a prac. č. 367/4 – ostatní plocha zapsané na listu
vlastnictví č. 506
ad 58/2012/18 Místostarostu obce k sepsání a odeslání žádosti z dotačního programu
oranžové hřiště 2013
RO bere na vědomí:
ad 58/2012/1 Kontrolu usnesení RO 57/2012 ze dne 10. 12. 2012
ad 58/2012/2 Informace ředitelky školy o její koncepci vedení ZŠ a MŠ v dalších letech
ad 58/2012/4 Závěry z jednání finančního výboru zastupitelstva obce a doporučení
schválit návrh rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2013 při jednání
zastupitelstva obce dne 21. 12. 2012
ad 58/2012/12 Strategický rozvojový dokument obce Šilheřovice na léta 2013 – 2014
ad 58/2012/15 Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín k záměru
instalace světelného signalizačního zařízení na silnici III/4696
v k. ú. Šilheřovice
RO doporučuje:
ad 58/2012/12 Zastupitelstvu obce Šilheřovice schválit Strategický rozvojový dokument
obce Šilheřovice na léta 2013 – 2014 na svém 14. zasedání dne 21. 12. 2012

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 01. 2013 č. 59/2013
RO schvaluje:
ad 59/2013/3 Podání odvolání k Ministerstvu financí ČR podle § 109 daňového řádu
prostřednictvím
Úřadu
Regionální
rady
regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko proti platebnímu výměru na penále č. 2/2013 ve výši
Kč 33.019,-- za porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněně použitých
peněžních prostředků při stavbě „Sportovně rekreační areál Baumšula“
ad 59/2013/5 Podání žádosti o dotaci v grantových programech Nadace OKD
ad 59/2013/8 Přijetí daru firmy OSFIN TAX s. r. o. ve výši Kč 5.000,-- pro ZŠ a MŠ
Šilheřovice k zabezpečení výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti základní
školy
Přijetí daru ve výši Kč 500,-- pro ZŠ a MŠ Šilheřovice k zabezpečení
výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti základní školy
ad 59/2013/10 Udělit výjimku z ustanovení čl. 3 odstavce 1 OZV č. 3/2011 o ochraně
nočního klidu, a to dne 16. 2. 2013 od 22:00 do 24:00 hodin a dne 17. 2. 2013
od 00:00 do 05:00 hodin
ad 59/2013/13 Poskytnutí daru ve výši Kč 500,-- všem složkám pořádajícím v naší obce ples
v plesové sezóně 2013 a dar ve výši Kč 2.000,-- do tomboly Hlučínského bálu
ad 59/2013/16 Přijetí daru, a to čtyř kusů kompletních přetlakových přístrojů PS 3000
a ochranných masek včetně příslušenství. Dárcem je Moravskoslezský kraj,
zastoupen p. Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje
ad 59/2013/17 Zachovat dosavadní způsob úhrady pronájmu tělocvičny pro Střední školu
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., a to měsíční
fakturaci
RO pověřuje:
ad 59/2013/5 Starostku obce k podání žádosti o dotaci v grantových programech Nadace

-6-

OKD
ad 59/2013/15 Starostku obce spoluprací a získáváním informací od Občanského sdružení
spotřebitelů TEST a jejich zprostředkování občanům obce
ad 59/2013/16 Starostku obce podpisem Darovací smlouvy, ve které daruje obci
Moravskoslezský kraj čtyři kusy kompletních přetlakových dýchacích
přístrojů PS 3000 a ochranných masek včetně příslušenství
ad 59/2013/18 Místostarostu obce k projednání zřízení věcných břemen na pozemcích
p. č. 1498/2, 1443/3, 1443/1, 1442/1 v k. ú. Šilheřovice
RO bere na vědomí:
ad 59/2013/1 Kontrolu usnesení RO 58/2012 ze dne 17. 12. 2012
ad 59/2013/9 Informaci Pozemkového úřadu Opava o zahájení řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Šilheřovice nejdříve v roce
2018
ad 59/2013/15 Informaci o Občanském sdružení spotřebitelů TEST a jejich nabídce
bezplatného poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon
nebo internet
RO neschvaluje:
ad 59/2013/7 Udělení výjimky z pronájmu tělocvičny. Postupuje se dle rozhodnutí rady
obce č. 58/2012/6

HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 12. 2012: 3.163.760,81Kč
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 12. 2012
do 31. 12. 2012:
Technický dozor oprava koryta potoka
Oprava koryta potoka – úhrada víceprací
SmVaK voda 11/2012
3. část doplatku neinv. nákladů a platu pedagoga ZŠ as MŠ
Oprava komunikace Do Kopce – 2. část
Oprava malotraktoru
Splátka leasingu – fekální vůz
Nájem traktor
Rozbory pitné vody
Záloha elektřina
Záloha plyn
Dílčí přezkum hospodaření obce
OZO 11/2012

19.200,00
83.198,00
146.633,00
16.872,00
255.369,00
12.581,00
10.612,00
16.200,00
11.522,00
79.948,00
7.700,00
18.000,00
75.235,00

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výsledky Tříkrálové sbírky

V rámci Tříkrálové sbírky roku 2013, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích
regionu Hlučínsko, byla vykoledovaná štědrá částka

1 748 892 Kč.

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což
představuje sumu

1 136 780 Kč.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT
Ekolamp – zářivky už do popelnice tak často nevyhodíme
Češi se v recyklaci nefunkčních světelných zdrojů rok od roku lepší. Vyplývá to
z aktuálního průzkumu, který pro kolektivní systém EKOLAMP zpracovala agentura
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Markent. Ta už od roku 2006 pravidelně každý rok mapuje změny v chování tuzemských
domácností a jejich přístupu ke třídění tohoto specifického odpadu.
Oproti prvnímu šetření z roku 2006 se o více než polovinu snížil počet lidí, kteří vysloužilé
úsporné světelné zdroje vyhazují do komunálního odpadu. Zářivky totiž obsahují malé
množství rtuti a kvůli ochraně životního prostředí je tak potřeba odevzdávat je k recyklaci.
Dalším ekonomickým důvodem je, že vysloužilé světelné zdroje obsahují důležitě druhotné
suroviny. K tomuto účelu dnes v České republice slouží na tři tisíce sběrných míst
společnosti EKOLAMP. Ta se od roku 2005 věnuje zpětnému odběru a následné recyklaci
vysloužilých světelných zdrojů z českých domácností i firem. Ke sběru využívá různé typy
sběrných nádob, které jsou konstrukčně uzpůsobené potřebám klientů nebo provozovatelů
sběrných míst.
Podle průzkumu u všech světelných zdrojů klesá podíl lidí, kteří je vyhazují
do komunálního odpadu. Mírně roste podíl těch, kteří je skladují doma, a o 9 % narostl
podíl světelných zdrojů odevzdaných v obchodech. Zajímavým zjištěním je, že ve srovnání
s rokem 2009 o osm procent vzrostl podíl lidí, kteří nefunkční zářivku odevzdali bezplatně,
aniž by kupovali nový výrobek.
„Letošní výsledky potvrdily, že veřejnost si stále více uvědomuje smysl zpětného odběru
a má k našemu kolektivnímu systému důvěru. Vždyť z nefunkční zářivky je možné opět
využít až 96 procent materiálu, a do přírody se tak každým rokem nedostane několik
desítek kilogramů rtuti,“ říká Radoslav Chmela ze společnosti EKOLAMP. „Stále je tu
však čtvrtina domácností, které zářivku do popelnice vyhodí. Někdo z nevědomosti, jiný
protože je pohodlný,“ vysvětluje Chmela.
Oproti roku 2009 mírně narostla citlivost na odnosnou vzdálenost, tedy délku trasy, kterou
jsou lidé ochotní absolvovat až k nebližšímu sběrnému místu. Ta dle průzkumu činí 984
metrů.
EKOLAMP z tohoto důvodu přibližuje sběrnou síť domácnostem například
instalací téměř 1300 malých sběrných nádob, které jsou umístěny v obchodech, na úřadech
či v administrativních budovách.
Průzkum společnosti Markent dále ukázal, že v roce 2011 vyřadilo alespoň jednu
kompaktní úspornou zářivku 28 % domácností. V průměru jde o číslo poněkud vyšší, a to
1,7 kusů světelných zdrojů z každé domácnosti. Zatímco v roce 2006 vyhodilo do popelnice
lineární zářivku 49 procent domácností, o pět let později, v roce 2011, by tak učinilo už
pouhých 23 procent. Kompaktní úspornou zářivku či výbojku před pěti lety do běžného
domácího odpadu odkládalo 72 procent domácností, letos pouhých 27 procent.
Z hlediska recyklace lidé preferují odnést zářivky zpět na místo, kde si zároveň kupují
zařízení nové. Nejčastěji nakupujeme světelné zdroje v prodejnách elektro (47 %), dále
v hypermarketech (39 %), v hobby marketech (32 %) a ve specializovaných prodejnách
s osvětlením (16 %).
Ve srovnání výsledků letošního průzkumu, a průzkumu, který proběhl před dvěma lety,
se zvýšil podíl lidí, kteří mají uspokojivou znalost toho, jak mají s vysloužilými světelnými
zdroji nakládat (z 35 % na 40 %). Zároveň klesl podíl respondentů se znalostí
neuspokojivou (z 21 % na 13 %). Lidé chtějí nejčastěji o systému recyklace vědět, co se děje
se zářivkami po odevzdání a kde jsou nejbližší sběrná místa. Přehled sběrných míst je
k dispozici na: www.ekolamp.cz.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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ŠILHEŘOVICE VE SVĚTĚ
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat, že i ve světě se najdou obce se stejným
názvem, jaké má ta naše. Jako důkaz uvádíme fotky, které nám na obecní úřad donesl
jeden z našich občanů.

Šilheřovice v Německu:

Šilheřovice ve Francii:
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… a naše „české“ Šilheřovice:
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OBECNÍ KNIHOVNA ŠILHEŘOVICE
Informace z Obecní knihovny
V roce 2012 byla knihovna otevřena pro veřejnost v pondělky od 13:00 do 17:00
hodin. Provoz byl zachován i v době všech prázdnin, aby čtenáři měli možnost vypůjčit si
knihy i na dovolenou. Ukázalo se to jako účelné, protože v červenci a srpnu navštívilo
knihovnu 166 čtenářů a zaregistrovalo se 13 nových členů.
Mimo tuto základní činnost, se v knihovně uskutečnilo několik školních akcí, např.
„Pasování na čtenáře“, „Celé Česko čte dětem“ s Mgr. Evou Tvrdou pro všechny třídy
a vyučovací hodiny s ukázkami knih konkrétních autorů a ilustrátorů.
I nadále trvá spolupráce s regionální Okresní knihovnou Petra Bezruče v Opavě,
která zajišťuje putovní soubory knih. V loňském roce se tak obměnilo cca 350 knih. To
znamená, že v současné době je k dispozici ve volném výběru naši „malé knihovny“ včetně
vlastních knih 3771 titulů.
V průběhu minulého roku přibylo 288 svazků, z toho bylo 108 nově zakoupených a 180
darovaných.
V červenci loňského roku byly vymalovány prostory knihovny bez přerušení
provozu. Na budově byla zřízena informační tabule, kde jsou informace o nových knihách
a provozu knihovny.
Nově byl instalován katalog knih na internetu na adrese:
http://www.okpb.cz:666/Opava/main/application.faces?library=silherovice.
Informace o dění v knihovně můžete najít na adrese www.knihovnasilherovice.webk.cz.
Spojení s knihovnou je buďto telefonické 597589806 (pouze v půjčovní době), nebo e-mail:
knihovna.silherovice@seznam.cz. Pro rychlé informování čtenářů využívám SMS (Skype),
případně nově instalovaný obecní rozhlas.
V roce 2012 bylo 170 zaregistrovaných čtenářů, a to ve věku od 5 do 75 let. Skutečný
počet čtenářů je daleko větší, protože si registrování čtenáři půjčují knihy nejen pro sebe,
ale i pro ostatní členy rodiny. Knihovnu navštívilo 1269 čtenářů. Bylo vypůjčeno 3213 knih.
Přála bych si, aby se v roce 2013 počet čtenářů a jejich aktivita ještě zvýšila. Opět budou
zakoupeny nové zajímavé knihy, na něž bylo z rozpočtu obce vyčleněno 22 200 Kč.
Za darované knihy děkuji paní učitelce Petře Fojtíkové a její malé dcerce Martince,
p. Janě Gebauerové a neznámému dárci. Především musím poděkovat p. Mileně Čočkové,
která darovala naší knihovně více než sto zachovalých knih.
Vyřazené knihy z knihovny a darované knihy, které nebyly zařazeny do knihovního fondu,
protože tam již takové knihy jsou a dárci s tím souhlasili, jsou k volnému výběru umístěny
na chodbě před vstupem do knihovny, v regálu zapůjčeném pro tento účel od p. Rity
Struhalové, za což jí děkuji.
Za Obecní knihovnu s přáním všeho nejlepšího v roce 2013.
Mgr. L. Janoschová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
PŘEJEME VÁM VŠEM DO ROKU 2013
PEVNÉ ZDRAVÍ, SPOKOJENOST A SPOUSTU RADOSTI Z VAŠICH DĚTÍ!!!
Mateřská škola začala po svátcích svůj provoz ve čtvrtek 3. 1. 2013. I když nakonec byla
ve školce jen asi polovina dětí, i tak jsme si užili nových hraček a zábavy pod vánočním
stromkem. Ale svátky jsou už za námi, stejně jako příprava dětí na zápis do 1. třídy
základní školy, který se uskutečnil 18. 1. 2013.
Začali jsme opakovat základní geometrické tvary, počty do deseti, barvy a jejich odstíny,
pojmy jako před, za, pod, nad apod., časové údaje. Děti si prohlubují své znalosti o svém
bydlišti, jménu, učí se samostatnému vyjádření pocitů, svých potřeb, měly by umět
převyprávět krátkou pohádku, znát básničky a písničky ze zimního období, znát číselnou
řadu, mít představu o číslicích a spoustu
dalšího.
Aby si rodiče mohli udělat obrázek o
schopnostech a dovednostech svých dětí,
uskutečnila se v mateřské škole ve středu
16. 1. 2013 „ukázková hodina s
předškoláky“.
V pátek dopoledne bylo také v mateřské
škole Divadlo Šikulka se svým
pohádkovým představením.

Co dále připravujeme:
•

3. března proběhne v kinosále karneval dětí mateřské školy pod hlavičkou SRPŠ
při MŠ Šilheřovice

•

od měsíce března začnou menší děti jezdit do solné jeskyně v Hlučíně. Návštěvy
s většími dětmi se nám velmi osvědčily – kromě běžné rýmy a pár nachlazenin
do konce kalendářního roku nebyly děti ve školce téměř nemocné.

•

Od 20. 3. 2013 začnou jezdit přihlášené předškolní děti na kurz plavání
do petřkovického komplexu Landek. Celý kurz bude probíhat v týdenních
intervalech až do konce měsíce května.

•

Bude pokračovat atletická školka pro přihlášené děti až do konce června

•

Logopedickou péči bude dále s vytypovanými dětmi provádět paní Mgr. Kantorová
každý pátek odpoledne.

Mimo to, připravujeme spoustu dalších zabavných činností – exkurzí, celodenních
vycházek, akcí s polským przedskolem apod.
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PODĚKOVÁNÍ
Obecní ples
Vážení sponzoři,
dovolte nám, abychom Vám srdečně poděkovali za jakýkoli příspěvek do tomboly
21. tradičního plesu naší obce. Především tak díky Vám byla tombola velmi bohatá
a všichni výherci odcházeli spokojeni.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
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POZVÁNKA
Hasičský ples

Rodičovský ples
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Dětský maškarní ples

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Bláhová Relindis
Lazar Hubert
Plaček Arnošt

90 let
81 let
84 let

Čecháčková Marta
Rumpová Hedvika

86 let
82 let

Obecní úřad přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
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