Šilheřovický zpravodaj
Červen 2021

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
léto je tady a proto nám úvodem dovolte popřát nejenom školákům a studentům pohodové,
pěkné a ve zdraví prožité léto naplněné sluncem a řádným odpočinkem!
Rádi bychom vás také informovali o záležitostech, které nás přes letní měsíce čekají:
probíhající stavební činnosti na horní budově naší ZŠ (jazyková učebna)
oprava koryta potoka naproti ZŠ/MŠ
Za Radu obce, Radek Kaňa –starosta

DOTACE

Velvyslanectví SRN v Praze
Dotace: 16.191 euro
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo poskytne farnosti Šilheřovice a obci
Šilheřovice dotaci na realizaci projektu „Návrat zvonu“. Dané finanční prostředky pokryjí
veškeré práce spojené s demontáži zvonu v Kolíně n. Rýnem, převozem do České republiky
(zvonařská dílna) a zavěšením zpět do zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Dotační program: „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“
Dotace:
400.000 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 „Šilheřovický potok – úsek č.4“.

-2-

Dotační program: „Rekonstrukce nebo výstavba požární zbrojnice pro jednotku požární
ochrany sborů dobrovolných hasičů“
Dotace:
665.889 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 „Stavební úpravy požární zbrojnice“.

Výzva:
Dotační program:
Dotace:

JSDH – V3 – 2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí
1.331.777 Kč

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
poskytne investiční dotaci obci Šilheřovice na realizaci projektu „Stavební úpravy požární
zbrojnice“

Dotační program: 11703 – Integrovaný operační program
Dotace:
1.852.356,11 Kč
Cílem projektu „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ je vytvoření odborné digitální
učebny sloužící nejen k výuce cizích jazyků, ale i výuce informačních technologií
a matematiky. Na základě zrealizovaného projektu bude docházet ke zvýšení znalostí
a poznatků v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách a práci s digitálními
technologiemi a stejně tak budou žáci motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném
vzdělávání.
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V zámeckém parku v Šilheřovicích letos v létě započne realizace projektu na podporu
vzácného zvláště chráněného druhu – páchníka hnědého, který zde žije ve starých
stromech. V celém parku bylo k ošetření určeno téměř 500 ks stromů. Cílem ošetření
je stabilizace starých stromů, ve kterých tento zvláště chráněný druh žije, prodloužení
životnosti perspektivních dřevin, které by mohl v budoucnu osídlit a prosvětlení porostů,
které je důležité pro jeho vývoj. Tento obnovní zásah doplňuje také výsadba více než dvou
stovek stromů, probírka podrostů a likvidace křídlatky, s následným zatravněním takto
ošetřených ploch. Součástí projektu je také tvorba broukovišť z ořezaných větví a instalace
informačních tabulí. Nejdůležitější, nejrozsáhlejší a časově nejnáročnější zásah proběhne
do konce tohoto roku. Prosíme proto návštěvníky parku, aby dbali pokynů k ochraně své
bezpečnosti a nepřibližovali se k dřevinám, které budou stromolezci aktuálně ořezávat.
Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem brouka osídlujícím stromové dutiny.
Jeho larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů (vrb, dubů,
lip, jilmů, ovocných stromů aj.), především ve střední a horní části kmene. Preferuje
osvětlené kmeny a dutiny, proto lze jeho populace často nalézt v solitérních stromech
či alejích. Pojmenování tohoto druhu vystihuje jeho charakteristickou vůni, popisovanou
jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či vůni zimostrázku. V České republice
se vyskytuje v současnosti lokálně. Hlavním cílem managementu je zachování časové
kontinuity výskytu dostatečného množství stromů s dutinami v místě jeho výskytu, neboť
tento druh brouka přelétává jen na krátké vzdálenosti.
Předpokládaná celková cena projektu je 6,5 miliónů korun, přičemž všechny způsobilé
výdaje pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí. Zahájení projektu je
plánováno na srpen roku 2021, ukončení nejpozději do konce roku 2023, a to včetně 2leté
dokončovací péče o nově vysázené porosty.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 12/2021/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 12/2021/3 Ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Machalu a Romana Schullu
ad 12/2021/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 11 konaného dne 21. 4. 2021
ad 12/2021/10 Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku obce Šilheřovice za rok 2020 bez výhrad
ad 12/2021/15 Uzavřít se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska a dalšími spolupracujícími
obcemi daného mikroregionu smlouvu o spolupráci na komunitním
plánování a přípravě Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit pro Hlučínsko-východ na období 2022 – 2025
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ad 12/2021/16 Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Šilheřovice na předfinancování grantu „Kolik
jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ ve výši 1 949 848,54 Kč
ad 12/2021/17 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 5/2021, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šilheřovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 12/2021/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 11 konaného dne 21. 4. 2021
ad 12/2021/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 51/2021 – 55/2021
ad 12/2021/7 Rozpočtová opatření č. 2/2021 – 3/2021
ad 12/2021/8 Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
ad 12/2021/9 Zprávu o činnosti Finančního výboru
ad 12/2021/12 Schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020
ad 12/2021/12 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2020
a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2020
ad 12/2021/13 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 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 2020
ad 12/2021/14 Výroční zprávu starosty obce za rok 2020
ad 12/2021/20 Sdělení Ministerstva dopravy o přípravě územně – analytické studie
Oderské vodní cesty a pověřuje starostu obce podáním vyjádření obce
k danému záměru na Ministerstvo dopravy
ad 12/2021/21 Petici za protipovodňová opatření v obci Šilheřovice ze dne 8. 6. 2021
a pověřuje starostu obce sepsáním odpovědi
Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 12/2021/11 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2020 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Šilheřovice za rok 2020, a to bez výhrad
Zastupitelstvo rozhodlo:
ad 12/2021/15 O poskytnutí mimořádného členského příspěvku obce Šilheřovice Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska na financování tvorby komunitního plánu
a katalogu sociálních služeb ve výši 3,- Kč za každého obyvatele obce
Šilheřovice, evidovaného v obci Šilheřovice k 1. 1. 2021, tj. v celkové výši
4.761,- Kč
ad 12/2021/18 V souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), o vzdání se práva a prominutí dluhu za nájem nájemci
nemovitosti, vymezené v čl. I. Smlouvy o nájmu, uzavřené dne 1. 2. 2018
mezi Obcí Šilheřovice (pronajímatel) a p. XXXXX (nájemce), a to ve výši
100% ve výši 3.750,- Kč za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021
Zastupitelstvo obce zřizuje:
ad 12/2021/19 Redakční radu ve složení Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová,
Ludmila Maloňová
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 12. 5. 2021 č. 54/2021
RO schvaluje:
ad 54/2021/2 cenovou nabídkou na kompletní opravu oplocení areálu ČOV od firmy
Zámečnictví a kovovýroba Hruška, IČ 76120953 za nabídkovou cenu
264.525,- Kč.
ad 54/2021/5 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-8028174/1, Šilheřovice, p. č. 612/5, příp. kNN mezi
Obcí Šilheřovice a ČEZ Distribuce, a. s..
RO uděluje:
ad 54/2021/4 souhlas provozovatele vodovodního řádu s provedením vodovodní přípojky
pro stavbu „Novostavba RD na parc. č. 678/32 v k. ú. Šilheřovice“.
ad 54/2021/4 souhlas provozovatele a majitele splaškové kanalizace s provedením přípojky
kanalizace pro stavbu „Novostavba RD na parc. č. 678/32 v k. ú. Šilheřovice“.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 26. 5. 2021 č. 55/2021
RO schvaluje:
ad 55/2021/2 cenovou nabídkou na opravu části komunikace ul. Kostelní od společnosti
SWIETELSKÝ stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
oblast Ostrava, IČ 48035599, se sídlem: Suvorovova 538, 742 42 Šenov
u Nového Jičína, za nabídkovou cenu 261.200,- Kč bez DPH.
ad 55/2021/3a výběr zhotovitele dle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Šilheřovický potok – úsek č. 4“. Vybraným uchazečem je STAMEX spol.
s. r. o., IČ 64084256, se sídlem Březová 8, 747 44 Březová. Celková částka
včetně DPH je 1.924.251,60 Kč.
ad 55/2021/3b uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Šilheřovický potok – úsek č. 4“ mezi
zhotovitelem STAMEX spol. s. r. o., IČ 64084256, se sídlem Březová 8,
747 44 Březová a objednavatelem Obcí Šilheřovice.
ad 55/2021/5 rozpočtové opatření č. 3/2021.
RO uděluje:
ad 55/2021/6

souhlas se záměrem stavby – rekonstrukce stávajícího oplocení na pozemku
parc. č. 388 a 386/3 v k. ú. Šilheřovice
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Dotazník k tvorbě Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
pro ORP Hlučín na období 2022 – 2025
Vážení občané,
v rámci ORP Hlučín připravujeme Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících
aktivit na období 2022 – 2025 (dále jen „Střednědobý plán“). Tento dotazník je určen
pro občany ORP Hlučín a tím i pro občany Šilheřovic a jeho cílem je zjištění názorů,
postřehů a námětů z oblasti sociálních služeb tak, aby následně zpracovaný plán co nejvíce
odpovídal potřebám občanů ve zdejším regionu. Zamyslete se nad tím, která sociální služba
je pro vás potřebná a která by v budoucnosti mohla pomoci zlepšit a rozšířit oblast
poskytovaných sociálních služeb.
Dotazník je anonymní. Vybrané odpovědi prosím zakřížkujte. S výsledky budete seznámeni
prostřednictvím webových stránek Zdravého města Hlučín a Hlučínských novin. Nový
Střednědobý plán sociálních služeb bude veřejně dostupný na webových stránkách všech
obcí a měst ORP Hlučín.
Dotazník naleznete v příloze tohoto zpravodaje, dále je k vyzvednutí na Obecním úřadě
Šilheřovice nebo je ke stažení na webových stránkách obce Šilheřovice, popř. jej můžete
vyplnit také online na tomto odkazu: https://forms.gle/UszaHu8WR3pBNnvj8
Vyplněný dotazník je možno odevzdat v IC Hlučín, Zámecká 4 nebo na MěÚ Hlučín
v přízemí budovy A.
Děkujeme za Vaše názory.

Dotazník je také možno odevzdat na Obecním úřadě v Šilheřovicích
do 15. 8. 2021.

Velkoobjemové kontejnery
Dne
17. července 2021
8:00 – 12:00 hod.
budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co
nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle
ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše
pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo emailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní
datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
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EKOLOGICKÁ PORADNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Den dětí jsme oslavili sportem a zábavou
První červnový den je již tradičně svátkem všech dětí. Proto jsme ho oslavili s těmi, kterým
patří, a to s žáky naší Základní školy a dětmi v naší Mateřské škole v Šilheřovicích.
Pro všechny žáky jsme v areálu 2. stupně ZŠ připravili dopoledne plné zábavy, sportu,
soutěží a her. Na samém počátku se žáci rozdělili do skupinek, v nichž se sešli zástupci
různých věkových kategorií. Následně si zvolili název skupinky a barevně si ozdobili obličej.
Se svým týmem pak na jednotlivých stanovištích plnili různorodé disciplíny jak sportovní,
tak vědomostní. Akce byla zakončena opékáním buřtů na ohni. Vítězové na prvních třech
místech byli oceněni. Avšak ani ostatní neodešli s prázdnou a mohli se radovat aspoň
z malých dobrůtek.
Děti v mateřské škole měly připravený bohatý program se soutěžemi na multifunkčním
hřišti u tělocvičny. Celý den si děti užívaly kovbojské soutěže a na závěr všichni obdrželi
drobné odměny.

- 11 -

Úžasnou i poklidnou atmosféru doplňovalo teplé a slunečné počasí. Děti i žáci si zcela jistě
odnášeli nejeden příjemný zážitek.
Mgr. Katarína Ďurajková

Rozloučili jsme se s předškoláky
V úterý 8. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky. Byl pro ně připraven
bohatý program plný her, soutěží a překvapení zakončený opékáním párků. Budoucí
školáčci se příjemně pobavili a již nyní se těší, až v září usednou do školních lavic.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Z důvodu šíření nákazy koronaviru se z rozhodnutí FAČR zrušily všechny jarní soutěžní
zápasy od 3.ligy níž. Mužstva tedy ukončila sezónu se stejným umístěním jako v době
přerušení podzimní části soutěže, přičemž i pro letošní sezonu platí, že nikdo nepostupuje
ani nesestupuje. Sezóna 2021/2022 by měla začít podle plánu o víkendu 14. a 15. srpna.
O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat na stránkách www.sokolsilherovice.cz.
V proběhu měsíců července, srpna a září by se pak měly na fotbalovém hřišti
v Šilheřovicích uskutečnit následující akce:
24.7. Sportovní den u příležitosti 70. výročí vzniku Sokola
1.8. Turnaj mužů za účasti týmů Ludgeřovic, Darkoviček, Hati a Šilheřovic
4.9. cyklistický závod Šilheřovický šlaušek pořádaný Prajzským sportovním klubem
11.9. Turnaj vesnických částí Kocurkova, Spodku, Středu a Vrchu
Na závěr bych chtěl poblahopřát Štěpánu Kopiovi, který byl v průběhu června zvolen
předsedou sportovně-technické komise při Moravskoslezském krajském fotbalovém svazu.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

NOVÁ ŠANCE, z. s.

Výlet s vozíčkáři do ZOO Lešná
V sobotu 29. 5. 2021 se naši klienti účastnili výletu do zoologické zahrady v Lešné u Zlína.
Pomáhali vozíčkářům z Ústavu sociální péče v Hrabyni u Opavy, kteří potřebovali
doprovod během celého dne, pomoc při jídle i osobní hygieně. Prožili s nimi moc pěkný den,
měli navzájem příležitost se sdílet a taky si uvědomit, že i když mají dluhy, exekuce, ztratili
rodinné vazby a jiné těžkosti, se kterými se musí potýkat, tak ve srovnání s těmito lidmi
se mají velmi dobře, nepotřebují žádnou pomoc atd.. Měli také možnost si uvědomit, jak je
zdraví velmi důležité v životě každého člověka.
Našim klientům se výlet velmi líbil a již teď se těší na další akci, kterou bude pořádat
p. Vojta Vlček a která bude pravděpodobně na podzim tohoto roku.
Našim klientům tímto děkujeme za to, že svojí pomocí mohli udělat radost tělesně
postiženým lidem.
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POZVÁNKA
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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.
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