
     Šilheřovický zpravodaj   Říjen 2017                            „Cyklistický a turistický výlet“ v rámci dotačního projektu  „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“ 14. října 2017  
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    Vážení spoluobčané,  už nějaký ten pátek tady máme astronomický podzim a počasí tomu jde po ruce. I přesto nás ještě čekají dvě větší investiční akce. Tou první je prodloužení řádu splaškové kanalizace na ulici Kostelní a ta druhá spočívá v pokládce asfaltu v úseku ´fotbalové hřiště – Orenburg´, kde dojde k napojení na již opravenou komunikaci Lesů ČR v Černém lese.   Velké poděkování patří těm z vás, kteří jste se aktivně zúčastnili Cyklisticko-turistického výletu pořádaného v rámci otevření naučné stezky v naší obci, rozhledny v polských Chalupkach a lávky přes Orlovskou stružku v Bohumíně.  Závěrem přijměte vřelé pozvání na „Krmášovou veselici a gulášfest“, kde letos budou o nejlepší guláš soutěžit naše spolky!  Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta     
  

   Projekt:  Obnova povrchu hřiště ZŠ Šilheřovice Dotace:   513.100,- Kč Program:   Podpora obnovy a rozvoje venkova Dotační titul č.6:  Podpora obnovy sportovní infrastruktury  Předmětem projektu je obnova povrchu hřiště a doskočiště pro skok daleký na II. stupni ZŠ Šilheřovice. Nové hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním kolektivních sportů, běhu, skoku dalekého.    

 ÚVODNÍ SLOVO 

 DOTACE  
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  ŠLECHTOVÁ NAVÝŠILA DOTACE PRO OBCE NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ A TĚLOCVIČNY NA 275 MILIONŮ KORUN Tisková zpráva  17.10.2017: Ministryně Šlechtová rozhodla o poskytnutí dotací ve výši přes 275 milionů korun pro venkovské obce. Celkem 131 obcí, které jsou zřizovateli základních škol, tak obnoví nebo postaví nové školní hřiště nebo tělocvičnu.   

   „Zájem obcí o tento dotační titul je obrovský. Převis žádostí byl přes 640%. Vyšla jsem proto vstříc žádostem starostek a starostů, které slýchám při svých cestách po regionech. Povedlo se mi nyní pro jejich projekty najít další prostředky. Investice do dětí a mládeže je jedním z nezbytných předpokladů pro další rozvoj kvalitního života na venkově. Naše dotace pomohou tam, kde obce na hřiště a tělocvičny ve svém rozpočtu nemají dostatek financí,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos v červnu výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Finance jsou určené například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Vzhledem k enormnímu zájmu, kdy převis požadovaných finančních prostředků činil více než 644 %, uvolnila ministryně Šlechtová o celkem 175 milionů korun více, než byla původní alokace programu. Ministerstvo pro místní rozvoj tak poskytne obcím na obnovu sportovní infrastruktury přes 275 milionů korun.  Obce do 3 000 obyvatel mohly o dotace z programu žádat v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin).       
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  Dotační program: „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“  Dotace: 228.000,- Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Prodloužení řádu dešťové kanalizace Šilheřovice, ulice Horní p.č.1650/1)“.  
 Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 25. 9. 2017  Zastupitelstvo obce schválilo: ad 15/2017/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně ad 15/2017/3 Ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Thomase a Štěpána Kopiu ad 15/2017/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 14 konaného dne 14. 6. 2017 ad 15/2017/8 Směrnici pro odměňování členů zastupitelstva obce a komisí ad 15/2017/9 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci pozemku parcela č. 367/8 a 367/1 vše v k. ú. Šilheřovice ad 15/2017/10 Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci pozemku parcela č. 367/3 a 368 vše v k. ú. Šilheřovice  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: ad 15/2017/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 14 konaného dne 14. 6. 2017 ad 15/2017/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 85/2017 – 91/2017 ad 15/2017/7 Rozpočtová opatření č. 5 – 7/2017 ad 15/2017/11 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016  Zastupitelstvo pověřilo: ad 15/2017/9 Starostu obce podpisem Smlouvy o koupi nemovité věci pozemku parcela č. 367/8 a 367/1 vše v k. ú. Šilheřovice ad 15/2017/10 Starostu obce podpisem Smlouvy o koupi nemovité věci pozemku parcela č. 367/3 a 368 vše v k. ú. Šilheřovice  

 ZASTUPITELSTVO OBCE  
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   Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 9. 2017 č. 91/2017  RO schvaluje: ad 91/2017/4 Uzavřít a podepsat Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v roce 2009  ad 91/2017/5  Žádost o pronájem malého sálu OÚ, kterou podala paní XXXXX. Cena pronájmu činí 450,- Kč/ cvičení (včetně přípravy a úklidu).  ad 91/2017/6 žádost o pronájem kinosálu, kterou podala paní XXXXX. Cena pronájmu činí 800,- Kč/lekce. ad 91/2017/7  Žádost ZŠ i poskytnutí příspěvku na dopravu do světa techniky Ostrava v rámci polytechnického vzdělávání žáků 5. – 9. třídy ve výši 6.000,- Kč. ad 91/2017/10 Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací na záměr darovat dopravní a technickou infrastrukturu, která bude vybudována na pozemcích parc. č. 672/1, 672/3, 678/10, 678/4, 685/32, 385/33. Tuto dopravní a technickou infrastrukturu dárce daruje obci až po vybudování a v souladu se stavebními předpisy bude možné tuto využívat.   Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 9. 2017 č. 92/2017  RO schvaluje: ad 92/2017/2 Znění Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 147.000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3000 obyvatel. Obec obdrží investiční dotaci na realizaci projektu „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“ v rámci programu INTERREG V-A CZ-PL. ad 92/2017/3 Rozpočtové opatření č. 8/2017 předložené ekonomkou obce      OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE     Kniha „Obec Šilheřovice pod Hvězdami“ a komiks „Šilheřovice – Procházka historií“   Vážení spoluobčané,  v rámci dotačního projektu „Popularizace astroturismu na polsko-českém pohraničí“ byla vydána kniha „OBEC ŠILHEŘOVICE POD HVĚZDAMI“ a v rámci dotačního projektu „Po stopách společné polsko-české historie“ byl zpracován komiks „ŠILHEŘOVICE – PROCHÁZKA HISTORIÍ“.   Každý rodinný dům (byt v bytovém domě) má nárok na jeden výtisk knihy a komiksu zdarma. Tyto publikace si prosím vyzvedněte na obecním úřadě v kanceláři u p. Ludmily Maloňové.   Ludmila Maloňová – referentka OÚ Šilheřovice     

 RADA OBCE 
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Sdělení TEMPA, obchodního družstva                                                    
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  „EDISON“ Naše škola přivítala v rámci multikulturního vzdělávacího projektu, který probíhá ve spolupráci s organizací AISEC, v pondělí 11. září, skupinku čtyř vysokoškolských studentů ze zahraničí. Slavnostní přivítání proběhlo v tělocvičně naší školy a zúčastnili se jej všichni žáci spolu s vyučujícími a za obec Šilheřovice starosta p. Kaňa a místostarosta p. Čecháček.  Po krátkém seznámení a přivítání pokračovala samotná výuka. Studenti z Iránu, Číny, Rumunska a Peru si připravili zajímavé prezentace, které doplnili fotografiemi o životě v jejich zemích. Své poutavé vyprávění zpestřili ukázkami písniček, tanců, tradic a krojů. Z učeben zněla pouze angličtina, u menších dětí s překladem pomohli vyučující, anebo naši „deváťáci“, kteří tak konečně mohli zúročit své doposud �našprtané� fráze. Pevně věříme, že tento projekt byl pro děti přínosem, že jim rozšířil nejen znalosti geografické, ale i prohloubil schopnost komunikace v anglickém jazyce.  Moc děkujeme všem hostitelským rodinám: rodině Kolaskové, Kučaté, Fojtíkové a Tesařové, že nabídly studentům ubytování, zázemí a že i díky nim se stážisté mohli seznámit s běžným životem u nás v Česku.      
 Citace dojmů žáků 9. třídy:  „Projekt Edison byl skvělý, stážisté se nás snažili zapojit a byli velice milí. Projekt nám rozšířil anglickou slovní zásobu a taky nové znalosti o daných zemích. Jsme rádi, že nám tohle mohla naše škola poskytnout.“  „Díky tomuto projektu se už nebojíme mluvit anglicky. Dozvěděli jsme se plno zajímavostí o jiných zemích. Získali jsme mnoho nových zkušeností.“  „Rozhodně bychom byli rádi, kdyby se tento projekt mohl ještě zopakovat.“   Za ZŠ Šilheřovice Mgr. Kateřina Bachroníková      Mgr. Magdalena Hluchníková                    

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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  Akce a aktivity střední školy v Šilheřovicích  Navzdory nepřízni počasí úspěšně proběhl již 8. ročník golfového turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie služeb SČMSD, s.r.o. v Šilheřovicích, a to na hřišti Park Golf Club Ostrava.Déšť a vítr prověřil sportovního ducha a odhodlání všech zúčastněných hráčů, ale také profesionalitu organizátorů, kterými společně s vedením šilheřovické SŠ byli také studenti uvedené školy, a to oboru Cestovní ruch se zaměřením na golf a golfové služby a studenti oboru Hotelnictví.Všichni zúčastnění se společně setkali na závěrečném slavnostním předávání cen a rautu. A kdo letos patřil k nejúspěšnějším? Marek Růžička, absolvent naší školy. Poděkování náleží všem sponzorům, ale hlavně hráčům, doufáme, že se v příštím roce při příležitosti konání 9. ročníku všichni sejdeme ve stejné pohodové a sportovní náladě.  Dne 12. října 2017 totiž získala Denisa Rábiková  - žákyně 1. ročníku nástavbového studia oboru Kadeřník významné ocenění Mladý řemeslník roku 2017, které převzala z rukou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. Toto ocenění uděluje předseda Senátu ČR každoročně úspěšným mladým žákům řemeslných oborů, kteří splňují náročná kritéria ocenění, jako je skutečný zájem o zvolený obor, vzorná reprezentace školy v odborných soutěžích, příkladný prospěch apod. Výše uvedená žákyně získala rovněž 3. místo v soutěži O nejlepší samostatnou odbornou práci v oboru Kadeřník, které jí bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR.  Zároveň šilheřovická střední škola získala v říjnu 2017 prestižní ocenění, a to čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, rovněž udělené Hospodářskou komorou České republiky.  SŠ v Šilheřovicích se již téměř rok aktivně zapojuje do projektu Inovace ve vzdělávání programuInterreg V-A Česká republika – Polsko. Skupiny žáků ze Šilheřovic a Polska se společně účastní workshopů na odborná gastronomická témata, které organizuje jak šilheřovická SŠ, tak i SŠ Jastrzenbie Zdrój. Tyto „dílny“ jsou pak vždy vedeny odborníky z praxe. 

 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE  A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, S. R. O. 
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 Dne 10. října 2017 se zúčastnila skupina našich žáků 2. ročníku výjezdového workshopu do polských Niepolomic, který byl tentokrát zaměřen na úpravu zvěřiny myslivost. Naši žáci společně se svými polskými kamarády pak měli možnost prohlédnout si niepolomický královský zámek se zahradou.  Naopak šilheřovičtí studenti se svými pedagogy v rámci výše uvedeného projektu připravil pro své kamarády z polské partnerské školy neobvyklou formu výuky, a to prostřednictvím videokonference, která byla řízena právě ze SŠ v Šilheřovicích a přenášena prostřednictví telemostu do polské partnerské školy. Tématem výuky byla gastronomie, konkrétně zhotovení ukázkového menu odborníkem z praxe, tentokrát šéfkuchařem restaurace U Zeleného dubu v Bohumíně - panem Milanem Dobřanským, který v přímém přenosu připravoval tříchodové menu. Celý tento workshop se setkal s příznivým ohlasem všech zúčastněných.                             
  ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ZÁŘÍ  2. září poskytl TJ SOKOL Šilheřovice prostory pro uskutečnění již 5. ročníku výborného cyklistického závodu Šilheřovický šlaušek.   V tomto měsíci pak samozřejmě pokračovala fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci, žáci a muži následující zápasy, při kterých nám sice příliš nepřálo počasí, ale herně a výsledkově naši hráči rozhodně nezklamali.  

 TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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MINIŽÁCI Šilheřovice – Dolní Benešov 8:8 Darkovičky - Šilheřovice  8:1 Šilheřovice – Píšť 5:2 Vřesina – Šilheřovice – neodehráno – nezpůsobilý terén Šilheřovice – Kravaře 4:7  ŽÁCI Šilheřovice – Pustá Polom 6:3 Píšť – Šilheřovice 3:7 Šilheřovice – Háj ve Slezsku – neodehráno – nezpůsobilý terén Bolatice – Šilheřovice 7:2  MUŽI Šilheřovice – Dolní Lhota 2:1 Píšť – Šilheřovice 0:0  Šilheřovice – Petřvald na Moravě 2:2 Ostrava-Jih – Šilheřovice 4:5  Poslední zápas podzimní části sezóny se uskuteční již v sobotu 4. 11. od 14:00 s týmem TJ Velká Polom na hřišti v Šilheřovicích. Přijďte podpořit naše hráče také ve zbývajících zápasech podzimu.                                                                                                         Za TJ SOKOL Šilheřovice                                                                                                             Mgr. Zdeněk Žvaka      Práce na šatnách TJ Sokol                      
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  POZVÁNKA                                                  
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První Gulášfest v Darkovicích 
 Zveme vás na první Hasičský gulášfest v Darkovicích. V sobotu 25. listopadu se můžete těšit na velkou nabídku gulášů. Akce začíná v 15:00 hodin v kulturním domě.  Po zaplacení částky 100,- kč můžete ochutnat všechny nabízené guláše a hlasovací kartou dáte hlas nejlepšímu guláši. První tři s největším počtem hlasů získají finanční ceny (1500, 1000, 500). Do soutěže se může přihlásit kdokoli, kdo se chce pochlubit vlastním gulášem. Zápisné je minimálně 5l guláše. Závazné přihlášky do soutěže přijímá Petr Poštulka 777 600 627. Počet omezen.  
  Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2017 pořádaných místními spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice   Termín Název Pořadatel Místo 28. října 2017 Guláš fest Obecní úřad Kulturní dům     11. listopadu 2017 Uctění památky válečných veteránů  Hřbitov     1. prosince 2017 Rozsvěcování vánočního stromu/ Pletení adventních věnců Obecní úřad OÚ Kulturní dům 8. prosince 2017 Karaoke pro děti Unie rodičů při ZŠ Kulturní dům     Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2017 partnerských obcí v rámci česko-polské spolupráce  p. č. Název akce Termín Organizátor 41. Adventní a vánoční výstava listopad 2017 Obec Píšť 42. Vánoční ladění prosinec 2017 Obec Hať 

 KALENDÁŘ  
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 INZERCE 
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  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: Ludmila Maloňová Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích. 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


