Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2016

„Zdobení adventních věnců“
26. 11. 2016

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

čas Vánoc je tady. Rád bych jménem Rady obce poděkoval všem spolkům, komunitám
a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich činnost v roce 2016 a za to, že je tady
máme! Velký dík taktéž patří našemu duchovnímu správci, základní a mateřské škole
a všem živnostníkům a firmám, kteří podporovali naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za podporu a spolupráci při realizaci aktivit
obce.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

Současné vedení obce (ODS a SNK pro obec Šilheřovice) je v polovině svého čtyřletého
mandátu. Co se nám tedy k dnešnímu dni podařilo?

1. Získána dotace na kompostéry
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2. Rozšíření nabídky odpadového hospodářství (kontejnery navíc + zeleň)

3. Potok – úsek Ke Kovárně (dokončení koryta potoka)

4. ZŠ – učebna PC

5. ZŠ – rekonstrukce toalet (obě budovy)

6. ZŠ – rekonstrukce střechy (horní budova)
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7. ZŠ – výměna oplocení + oprava schodiště (horní budova)

8. ZŠ/MŠ – výměna linolea ve třídách + malování

9. MŠ – výměna oplocení zahrady (dětského koutku)

10. Socha sv. Jana – oprava
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11. Dokončení opěrné zdi u kostela

12. Nátěr fasády márnice

13. Oprava chodníku – ul. Sokolská, ul. Dolní

14. Výměna zábradlí podél hlavní komunikace
(ul. Horní, Střední, Dolní)
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15. Rekonstrukce autobusové zastávky Fulneček

16. Oprava komunikací – ul. Kostelní, Úzká, Sokolská, Na Zkratce, Poštovní, úsek u pana
Zágorského

17. Oprava hlavní komunikace Správou silnic Moravskoslezského kraje (ulice Horní,
Střední, Dolní)

18. Dopravní značení na hlavní komunikaci (ul. Horní, Střední, Dolní)
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19. Oprava parkoviště pod kostelem

20. Pergola v areálu Baumšula

21. Zahájeny přípravné práce ke komplexním pozemkovým úpravám
22. Podány žádosti o dotace (CZ-PL, Euroregion, MSK, MŠMT, OPŽP, MMR)
23. ÚP – pracovníci údržby
24. Spolupráce s Městskou policií Hlučín
25. Problematika návratu zvonu z Kolína nad Rýnem v řešení
26. Podpora spolkové činnosti
27. Podpora kulturního života v obci
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 11. 2016 č. 68/2016
RO schvaluje:
ad 68/2016/2 Odkup traktoru KIOTI CK2810 s výrobním číslem NU750061
s příslušenstvím, které tvoří čelní závěs s přídavnou hydraulikou a čelní
radlice Tuchel L-SK120 v. č. 1602322 dle cenové nabídky firmy CHLEBIŠ
s. r. o., Hrnčířská 266/14, Hlučín za cenu 242.000,- Kč včetně DPH
ad 68/2016/5 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Hlučínem na zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů na území obce
Městskou policií Hlučín
ad 68/2016/7 Rozpočtové opatření č. 9/2016 předložené ekonomkou obce
ad 68/2016/9 Neudělit souhlas s užíváním dalších osob v bytě na adrese Střední 21, jehož
nájemcem je p. XXXXX
RO doporučuje:
ad 68/2016/3 Zastupitelstvu obce schválit pořízení změny územního plánu obce
Šilheřovice pro pozemky parc. č. 1520/3 a 1520/9 v k. ú. Šilheřovice,
s tím že veškeré náklady spojené s pořízením změny budou hrazeny
navrhovatelkou, a to p. XXXXX, XXXXX

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 11. 2016 č. 69/2016
RO schvaluje:
ad 69/2016/2 Udělit souhlas majitele vedlejší parcely č. 394 v k. ú. Šilheřovice
se stavebními úpravami rodinného domu, ulice Ovocná č. p. 258
ad 69/2016/3 Cenový výměr č. 1/2016 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou
OZO Ostrava, s. r. o. na území obce Šilheřovice s účinností od 1. 1. 2017
ad 69/2016/5a Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2017
ad 69/2016/5b Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2017
ad 69/2016/5c Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2017
ad 69/2016/5d Prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5e Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5f Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5g Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 18 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5h Prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, domu č. p. 18 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5i Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
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ad 69/2016/5j Prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, domu č. p. 21 na
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5k Prodloužení nájmu obecního bytu č. 7, domu č. p. 21 na
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5l Prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, domu č. p. 21 na
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/5m Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, domu č. p. 21 na
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 69/2016/8 Rozpočtové opatření č. 10/2016 předložené ekonomkou obce

ulici Střední
ulici Střední
ulici Střední
ulici Střední

RO projednala:
ad 69/2016/7 Návrh rozpočtu obce na rok 2017
RO doporučuje:
ad 69/2016/4 Zastupitelstvu obce uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu s firmou
OZO Ostrava s. r. o. a zároveň uzavřít novou Příkazní smlouvu
ad 69/2016/7 Zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu obce a příspěvku Základní škole
a mateřské škole, p. o. na rok 2017

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Uzavření tělocvičny v období svátků
V období vánočních svátků tj. 24. 12. 2016 – 26. 12. 2016, na Silvestra 31. 12. 2016
a Nový rok 1. 1. 2017 bude tělocvična uzavřena!

Opisy vodoměrů
Vážení spoluobčané,
ve dnech 27. 12. 2016 – 6. 1. 2017 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude
provádět p. J. Aujezdský.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka roku 2017 v naší obci proběhne o víkendu
od 6. a do 8. ledna 2016.

Parkování aut na chodníku
Vážení spoluobčané,
chodníky v obci slouží k bezpečnosti chodců, prosíme, proto NEPARKUJTE SVÁ AUTA
NA CHODNÍCÍCH!

PODĚKOVÁNÍ

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 25. prosince 2016 jsme před obecním úřadem slavnostně rozsvítili vánoční strom, tento
strom obci daroval p. Milan Šrotek, za což mu velmi děkujeme.
Předvánoční atmosféru nám svým vystoupením zpříjemnily děti ze základní školy,
a tanečního kroužku Carmen, tímto jim děkujeme. Dále děkujeme sponzorům –
p. Kateřině Lazar Fulnečkové, Pekárně M + K, Restauraci NA NÁMĚSTÍ, Střední škole
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o. za poskytnuté dary a také p.
Stanislavu Šeligovi, členkám klubu důchodců, kteří nám pomohli při organizaci a kapele
NO STRESS za hudební doprovod akce.
Obecní úřad Šilheřovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v listopadu a prosinci 2016
Datum

3.11.
9.11.
10.11.
11.11.

LISTOPAD

16.11.
16.11.
21.11.
25.11.
26.11.
28.11.
30.11.
Datum

2.12.
2.12.

PROSINEC

3.12.
5.12.
14.12.
18.12.
22.12.

Akce
Dopravní hřiště Hlučín – JSEM CYKLISTA - 4. tř.
absolvovala 1. část dopravní výchovy – teorii, praktická
2. část proběhne v jarních měsících (Mgr. Kačmářová)
Třídní schůzky na 1. a 2. stupni ZŠ
HLUČÍNSKÝ SLAVÍČEK – pěvecká soutěž
1. místo: Kristýna Balejová (1. třída), 2. třídu
reprezentovala Zuzana Fulnečková (Mgr. Lamschová)
Den veteránů, uctění památky obětem válek na místním
hřbitově (9. tř., Mgr. Plačková)
Dopravní hřiště Hlučín – 8. tř. absolvovala 1. část dopravní
výchovy – teorii, praktická 2. část proběhne v jarních
měsících (Mgr. Hluchníková)
9. třída navštívila prezentaci SŠ hotelnictví, gastronomie
a služeb v Kulturním domě Šilheřovice – účesy a líčení
Diskotéka v partnerské škole v Chalupkách pro žáky 2.
stupně (dozor Mgr. Plačková, Mgr. Tichá)
Vánoční výstava výtvarných prací žáků v Kulturním domě
Šilheřovice a zpívání u stromečku
(nácvik koled Mgr. Bachroníková)
Výchovný pořad Šetříme s vodou pro 2. stupeň ZŠ
Divadlo loutek Ostrava – Děják z rychlíku – 4. + 5. tř.
Vánoční fotografování na 1. st. ZŠ
Akce
Mikulášské karaoke v Kulturním domě Šilheřovice (akce
UR).
Všechny přítomné děti byly řádně postrašeny žáky 9. třídy
(Mgr. Tichá)
Informa Ostrava – 8. + 9. tř. (Mgr. Tichá, Mgr. Řehánková)
Vánoční Krakov – ZŠ zorganizovala zájezd pro rodiče
s dětmi (Mgr. Hluchníková)
9. třída v převleku za anděle, čerty a Mikuláše navštívila
MŠ, všechny třídy ZŠ, OÚ i místní obchody a pekárnu, aby
všem připomenula, že Vánoce jsou už za dveřmi.
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou pro žáky
1. stupně ZŠ v sále OÚ (třídní učitelé)
Inventarizace majetku ZŠ (Mgr. Hlaváčková)
Návštěva kina v Ostravě (6., 7. a 9. tř.)
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Zaměstnanci Základní školy a mateřská školy Šilheřovice děkují návštěvníkům vánoční
výstavy výtvarných prací za podporu a hojnou účast, zároveň bychom chtěli popřát všem
občanům krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších, pevné zdraví a optimismus
po celý tok 2017.

Mgr. Silvie Žvaková

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
TURNAJ MINIŽÁKŮ
Naši Benjamínci se v sobotu 3. 12. 2016 zúčastnili Mikulášského turnaje v Ratiboři (ročníky
2009 a mladší). Z šesti týmů kluci vybojovali krásné třetí místo. Navíc Kryštof Miník byl
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Sestava: Knopp, Miník, Miníková, Urbanec, Kučatý, Nováček, Mučka, Bittner, Mateuš,
Kacper.
Zápasy ve skupině:
Šilheřovice - Rafako Ratiboř II 0:1, Branka: Mučka
Šilheřovice - Twórkow 1:6, branka: Miník
Zápas o 3. místo: Šilheřovice - Rafako Ratiboř I 1:1. branka: Bittner. Na penalty kluci
vyhráli 4:3 a obsadili krásnou 3. příčku. Penalty proměnili: Knopp, Bittner, Mateuš,
Mučka.
Tento turnaj probíhal ve výborné atmosféře, počínaje státními hymnami a konče znělkou
z ligy mistrů. Naši borci na závěr dostali pohár, medaile a balíček sladkostí.
Děkuji moc za pozvání trenérovi z Rafaka Ratiboř panu Gregořovi a taktéž za celoroční
spolupráci s trenérem Piotrem Muchou s LKS Twórkow.
Navíc dostali jsme pozvání od LKS Twórkow na jejich Mikulášský turnaj do Bohumína,
který se odehraje 11. 12. 2016 od 14:00. Této spolupráce si velice vážíme.
V novém roce se zúčastníme těchto turnajů: 7. 1. 2017 Bohumín (ročníky 2006 a mladší)
8. 1. 2017 Bohumín (ročníky 2009 a mladší)
28. 1. 2017 Šilheřovice (ročníky 2006 a mladší)
4. 2. 2017 Šilheřovice (ročníky 2009 a mladší)
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají a podporují mládežnický fotbal
v Šilheřovicích.

- 12 -

Předsednictvo TJ SOKOL Šilheřovice by také rádo poděkovalo všem fanouškům, členům
fotbalového a realizačního týmu za neustálou podporu v průběhu celého roku 2016,
a v příštím roce se opět těšíme na viděnou při fotbalových utkáních.

TJ SOKOL Šilheřovice
přeje všem svým
spoluobčanům příjemné
prožití svátků a všechno
nejlepší do nového roku 2017.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka

PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Roddy Carr v Šilheřovicích
V listopadu naše hřiště v Šilheřovicích navštívil Roddy Carr, skvělý hráč, který strávil
10 let na evropské tour, účastník Walker Cupu, manažer Severiana Ballesterose pocházející
z golfové rodiny (jeho otec byl prvním Irem, který hrál Masters, trojnásobný amatérský
vítěz Británie atd.) a také dobrý přítel Jacka Nicklause, v jehož globální společnosti dnes
také pracuje. Roddy nám zkušeným okem poskytl svůj pohled na naše hřiště a také s námi
prodiskutoval další rozvoj hřiště a různé varianty jamek. Jak možná víte, naše hřiště
bohužel nemáme celé ve svém vlastnictví a chtě nechtě musíme zvažovat i jiné varianty
sestavení jamek tak, abychom zůstali na "svém" a zároveň hráčům nabídli co největší
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potěšení ze hry v parku, který si to bezesporu zaslouží. Pokud vše půjde dle představ,
je možné, že naše spolupráce bude pokračovat i dále. Roddymu se hřiště velmi líbilo
a mnohokrát obdivoval staleté stromy. A která jamka se mu líbila nejvíce? Úzká 6.

Rekonstrukce klubovny
V listopadových dnech se v Šilheřovicích vše připravuje k rekonstrukci stávající klubovny.
Počátek stavebních úprav je plánován na začátek prosince. Věříme, že v příští sezóně
nabídneme k jednomu z nejstarších hřišť také odpovídající komfort v klubovně tak, aby
hráči byli maximálně spokojeni. Budeme se na Vás v příštím roce těšit.
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ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE

Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci lednu
Od 2. 1. 2017 do 13. 1. 2017
Pondělí – Středa 8:00 – 16:00
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00
Od 16. 1. 2017 do 27. 1. 2017
Pondělí – Středa 8:00 - 16:00
Mimo toto období, v případě bolesti navštivte zubní pohotovost.
Adresa: Varenská 3131/5
70200 Ostrava
Provozní doba: Pondělí - Pátek: 18:00 – 6:00
Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě
Telefon: 596 191 111, 731 446 690
Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA
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KALENDÁŘ
Seznam plesů v roce 2017
14. 01. 2017
21. 01. 2017
28. 01. 2017
11. 02. 2017
12. 02. 2017
18. 02. 2016

Obecní ples
Farní ples
Hasičský ples
Dětský maškarní ples Unie rodičů při ZŠ
Dětský maškarní ples MŠ Šilheřovice
Rodičovský ples

PŘÁNÍ

Štěstí a zdraví

po celý rok 2017

Vám

přejí

děti a zaměstnanci

MŠ ŠILHEŘOVICE

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM V LETOŠNÍM ROCE
POMÁHALI !!!
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PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

Vánoce a v Novém roce
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
zaměstnanci obecního úřadu
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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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