Šilheřovický zpravodaj
Únor 2021

„Rekonstrukce márnice v obci Šilheřovice“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
uplynulé dny nám po mnoha letech ukázaly zimu s velkým množstvím sněhu a třeskutými
mrazy, jako podle obrázků malíře Josefa Lady. Doufám, že naši nejmenší si těchto dnů
řádně užili. Co mě však mrzí, že někteří si udělali z památkově chráněné a hlavně nově
zrestaurované Neptunovy kašny kluziště a místo zimních radovánek. Neuvěřitelné a těžko
pochopitelné!
Rada obce se v uplynulém měsíci zabývala zejména nálezem Ústavního soudu ČR ve věci
žaloby rodiny Rothschildů na určení vlastnictví nemovitostí v k. ú. Šilheřovice a přípravou
na opravu mostního objektu přes šilheřovický potok – ul. Spojovací.
Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 1. 2021 č. 46/2021
RO nesouhlasí:
ad 46/2021/2
s tím, aby na území obce měla Základní škola Erazim další místo pro poskytování
vzdělávání.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 1. 2021 č. 47/2021
RO schvaluje:
ad 47/2021/3
prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory domu na ul. Střední č. p. 408
do 31. 12. 2026.
ad 47/2021/4a žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské a terénní služby Charity Hlučín,
U Bašty 275, 748 01 Hlučín pro rok 2021 ve výši 20.000,- Kč a zároveň pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
ad 47/2021/4b žádost o dotaci na provoz Nové šance, z. s., Stará cesta 121/6, Hrušov, 711 00
Ostrava pro rok 2021 ve výši 20.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
RO rozhodla:
ad 47/2021/5

že s ohledem na délku soudního řízení, které trvalo u obecných soudů od roku 2008,
tedy déle než 12 let, podá obec návrh Ministerstvu spravedlnosti ČR na náhradu
újmy způsobené tím, že v přiměřené době nebyl dle § 13 zákona o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem ve znění pozdějších předpisů, vydáno rozhodnutí.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Opis vody
Vážení spoluobčané,
z organizačních důvodů dochází ke změně v provádění v opisu vodoměrů. A to tak, že vždy
za 1. a 3. čtvrtletí roku bude spotřeba vody počítána průměrem a za 2. a 4. čtvrtletí bude
proveden opis vodoměru zaměstnancem obce.
Kdo i přesto bude chtít nahlásit skutečný stav za 1. čtvrtletí, může ho nahlásit telefonicky
na tel. 595 054 120, 605 257 657 nebo emailem na epodatelna@silherovice.cz do konce
měsíce března, po tomto termínu již nebude možno stav upravit.
V průběhu měsíce dubna Vám budou doručeny složenky k úhradě. Žádáme, aby platby
probíhaly převážně bezhotovostním převodem.
Děkujeme za pochopení

Velkoobjemové kontejnery

Dne 20. března 2021 budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
8:00-11:00 hod.
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

•

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 4.3.2021 14:00-18:00,
5.3.2021 9:00-13:00
místo: kulturní dům Šilheřovice

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 224 317 203, 224 316 800
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

VYSVĚDČENÍ ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2020/2021
Loňský školní rok, zvláště jeho druhé pololetí, jsme shrnuli slovy, že zůstane na dlouho
zapsán v naší paměti. A v naší paměti zůstane zapsána rovněž první polovina školního roku
2020/2021, kdy jsme se znovu ocitli v situaci online výuky a byli postaveni před nové
situace, které jsme společným úsilím a dobrou vzájemnou spolupráci zvládli.
Žáci 1. a 2. třídy, kteří v době nouzových opatření chodili do školy, obdrželi ve čtvrtek
28. ledna 2021 své vysvědčení. Zvláště pro prvňáčky to byla velká událost. Poprvé v životě
totiž drželi v rukou výsledky své půlroční školní práce! Blahopřejeme jim k úspěšnému
zvládnutí prvního pololetí.
Ostatní žáci, tzn. žáci 3. – 9. třídy, se výsledky svého půlročního snažení měli možnost
dozvědět elektronickou formou – prostřednictvím školního systému Bakalář. V případě,
že žáci chtěli výpis z vysvědčení osobně obdržet, měli možnost domluvit se se svým třídním
učitelem na termínu jeho převzetí. Kdo si výpis nevyzvedl, obdrží ho po nástupu žáků
do škol, event. na konci školního roku. Poděkování patří všem žákům, kteří nezaháleli
a pečlivě pracovali.
Přejeme hodně sil, elánu a úspěchů také v druhém pololetí!
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NEZAHÁLÍ
Hlavní náplní dopolední činnosti v měsíci lednu byly aktivity spojené se sněhem, nechybělo
bobování, hry ve sněhu a stavění sněhuláků. Samozřejmostí bylo také pokračování
v přípravě našich předškoláků ve třídě berušek, kde se mimo jiné děti také dozvěděly
o životě zvířat v zimním období, a nechyběla výroba zimního lesa z papíru. Tři krále děti
oslavily výrobou královské koruny. Ve třídě veverek se děti věnovaly péči o ptáčky
a vytvořily jim krmítka. V tématu "Z pohádky do pohádky" poznávaly jednotlivé
pohádkové postavy. Během povídání byla pozornost zaměřena na správnou výslovnost
a logopedické hry. I přes značná „covidová“ omezení se pedagogům úspěšně daří vytvářet
dětem pestrý program.

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
Zpráva o činnosti Klubu důchodců v roce 2020
Činnost Klubu důchodců byla zahájena výroční členskou schůzi. Předsedkyně klubu
přivítala představitele obce, pana faráře a členky kulturní komise.
Klub má 67 členů, ale ne všichni se akcí zúčastňují.
Výbor se sešel 7 x a pracoval ve složení: Cibulková Hedvika
Smolková Alena
Kuchařová Magdalena
Miklová Marta
Nováčková Růžena
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V roce 2020 se uskutečnily tyto akce:
Únor:

Výroční členská schůze
Pohodové odpoledne v Rothschildové cukrárně s paní Janou Schlossarkovou,
která četla ze svých nových knih. Takže jsme se dozvěděli „Co se na Prajzké
stalo, co se povědalo“. Děvčata ze Scholly, pod vedením Lucky Tkačíkové
a za jejího doprovodu na klávesy zazpívaly prajzké písničky. Přidali se
všichni přítomní i návštěva z Hati. Na záběr zazněla hlučínská hymna.
text: Jana Schlossarková, nápěv: Norbert Studnitzky
Posezení proběhlo ve velmi pohodové a příjemné atmosféře.

Červenec:

Letní grilování v bar-grilu u Martička

Září:

Lázně Trenčianské Teplice – perla Karpat. Řadí se mezi nejoblíbenější
slovenské lázně. Unikátnost získaly díky sirné termální léčivé vodě z 5-ti
léčivých pramenů. Voda obsahuje síru, vodík, hořčík, vápník. 47 lidí
relaxovalo v lázních a nevadily nám ani roušky.
Burčákobraní – spolupráce s obecním úřadem

Říjen:

Výlet – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, která má 3 NEJ
- největší vodní turbína v Evropě
- elektrárna s největším spádem v ČR
- vodní elektrárna s největším celkovým výkonem v ČR
Elektrárna je řešena jako podzemní dílo a do provozu byla uvedena v r. 1996.
Úžasné dílo, které stálo za návštěvu.
Výlet pokračoval prohlídkou zámku a města Bruntál a obědem v restauraci
Praděd.

Spolupracujeme s Klubem důchodců v Hlučíně. Velmi dobrá je spolupráce s Klubem
seniorů v Chalupkách.
Našim jubilantům blahopřejeme na našich akcích nebo je navštěvujeme doma s dárkem.
Děkujeme obecnímu úřadu za finanční podporu a vstřícnost.
Rok 2020 byl pro všechny velice náročný. Nebylo možné uskutečnit naplánované akce.
Pevně věříme, že se situace uklidní a změní k lepšímu a my se budeme zase vídat a setkávat
se na akcích.

Za výbor Klubu důchodců
Hedvika Cibulková
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SENIOR TAXI

PRO SENIORY:
Funguje nová služba pro občany Šilheřovic, kteří jsou starší 70 let nebo mají průkaz ZTP/ či
ZPP/P.
Tito mají nyní možnost využívat novou službu Senior taxi.
Co to znamená?
Přijede pro Vás taxi a zaveze do následujících destinací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Praktický lékař - MUDr. Markéta Kubatá, Střední 18, 747 15 Šilheřovice
Stomatologická ordinace – MDDr. Kalusová Eva, Střední 18, 747 15 Šilheřovice
Poliklinika Hlučín s.r.o., Čs. armády 1402/6a, 748 01 Hlučín
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště v Hlučíně, Čs. armády
52/1, 748 01 Hlučín
Ústav sociální péče Hlučín, Celní 3, Hlučín
Psychiatrie - MUDr. Stašková, s.r.o., Zahradní 1080/4, Hlučín
Kožní ordinace - MUDr. Hana Feriancová, Ostravská 79/31, Hlučín
Ortopedie - MUDr. Daniel Gavliček, s.r.o., Cihelní 1986/30, Hlučín
Stomatologické centrum, Školní 637/2, Hlučín
MUDr. Vladimír Černý - oční ambulance s.r.o., Ostravská 133/12, Hlučín
Bohumínská městská nemocnice, a. s., Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
Zdravotní středisko v Ludgeřovicích, Markvartovická 1200, 747 14 Ludgeřovice
Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52, 747 14 Ludgeřovice

Co mám udělat, pokud v seznamu není místo kam potřebuji jet?
Je potřeba navrhnout nové místo ke schválení Radě obce Šilheřovice. Tento návrh podejte
písemně nebo e-mailem. Rada obce tento návrh projedná na nejbližším zasedání a vyrozumí
Vás.
Kolik budu platit?
Cena jízdy v jeden směr je 20Kč.
Co budu dělat po té, co si vyřídím u lékaře nebo na úřadu vše potřebné?
Řidič taxi Vás přijede vyzvednout a zaveze zpátky domů. Cesta zpět 20Kč.
Potřebuji někoho sebou jako doprovod, co mám dělat?
Jeden člověk může jet s Vámi jako doprovod.

- 11 -

Jak často můžu takto jet:
Maximálně 8 jízd za měsíc celkem, pokud chcete jet tam a i zpět, tak 4 jízdy.
Co mám udělat?
Pokud službu chcete využít, je třeba zavolat a objednat si ji 24 hodin předem a to na telefon

728 477447

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.
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