Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2016

Mše svatá u příležitosti 639 let obce
18. 9. 2016

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
už nějaký ten pátek tady máme astronomický podzim a počasí tomu jde po ruce. I přesto
se podařilo v uplynulých dnech zorganizovat několik velmi úspěšných akcí. Společně jsme
poděkovali našim předkům při mši svaté k 639 letům od první písemné zmínky o naší obci
a požehnali opravené soše sv. Jana Nepomuckého. Dále jsme v průběhu akce
„Burčákobraní“ ochutnali burčák i vína z jižní Moravy a shlédli českou komedii
´Padesátka´. V místním kinosále proběhlo velmi příjemné posezení při akci ´Setkání
s jubilanty´.
Závěrem přijměte vřelé pozvání na Krmášovou veselici a gulášfest, kde letos budou
o nejlepší guláš soutěžit „Strassenfestové ulice“!
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 21. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 11/2016/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod „Jmenovaní
školské rady“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat
samostatně a veřejně
ad 11/2016/3 Ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Thomase, Mgr. Zdeňka Žvaku
ad 11/2016/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 10 konaného dne 29. 6. 2016
ad 11/2016/8 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 2/2016, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
ad 11/2016/9 Uzavření Směnné smlouvy o převodu nemovitostí parc. č. 344/3 – její
oddělená část „a“ dle geometrického plánu č. 395-14/2016 ze dne 12. 5. 2016
v k. ú. Šilheřovice a parc. č. 341 v k. ú. Šilheřovice mezi Obcí Šilheřovice
a p. XXXXX
ad 11/2016/10 Uzavření Kupní smlouvy o převodu pozemku parc. č. 21/3 v k. ú. Šilheřovice
vyznačeného dle geometrického plánu č. 402-65/2016 ze dne 24. 8. 2016
ad 11/2016/12 Člena školské rady jmenované zřizovatelem Pavla Kolasku
ad 11/2016/12 Člena školské rady jmenované zřizovatelem Jana Čecháčka
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 11/2016/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 10 konaného dne 29. 6. 2016
ad 11/2016/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 56/2016 – 62/2016
ad 11/2016/7 Rozpočtová opatření č. 4-6/2016
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
ad 11/2016/11 Prodej pozemku parc. č. 367/3 a 368 vše v k. ú. Šilheřovice
Zastupitelstvo pověřilo:
ad 11/2016/9 Starostu obce podpisem Směnné smlouvy o převodu nemovitostí parc.
č. 344/3 – její oddělená část „a“ dle geometrického plánu č. 395-14/2016 ze
dne 12. 5. 2016 v k. ú. Šilheřovice a parc. č. 341 v k. ú. Šilheřovice mezi Obcí
Šilheřovice a p. XXXXX
ad 11/2016/10 Starostu obce podpisem Kupní smlouvy o převodu pozemku parc. č. 21/3
v k. ú. Šilheřovice vyznačeného dle geometrického plánu č. 402-65/2016
ze dne 24. 8. 2016

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 9. 2016 č. 63/2016
RO schvaluje:
ad 63/2016/3 Odpisový plán Základní a mateřské školy Šilheřovice na rok 2017
ad 63/2016/7 Rozpočtové opatření č. 7/2016 předložené ekonomkou obce
RO souhlasí:
ad 63/2016/5 S umístěním a provedením stavby prodloužení splaškové kanalizace
na ul. U Obory

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 9. 2016 č. 64/2016
RO schvaluje:
ad 64/2016/2 Podání projektu s názvem „Máme rádi školu“ v rámci 02 Operačního
programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Uzavření tělocvičny
Ve dnech 26. – 30. října 2016 bude tělocvična z důvodu oprav UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení

Obecní úřad Šilheřovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Už uplynul první měsíc docházky dětí do mateřské školy a utichl pláč nejmenších dětí.
Všechny děti si postupně zvykly na režim v mateřské škole a už jim nepřipadá podivné,
že se odloučí na dopoledne nebo celý den od maminky. Některé děti dokonce nechtějí
odpoledne odcházet domů – to nás těší, je vidět, že se dětem ve školce líbí a hlavně,
že se tady cítí dobře.
Je to zásluhou učitelek ve třídě, které neustále vymýšlejí pro „ své“ děti náplně dne,
které děti baví, jsou pro ně poučné a zajímavé. Pracujeme podle ŠVP – Balónem kolem
světa a tak se děti postupem času během celého roku seznámí snad se všemi oblastmi života.
Krásné prostředí vytvářejí také provozní zaměstnankyně – p. Adamczyková
a p. Sochová, které úzkostlivě dbají na čistotu a pořádek nejen ve školce, ale také
na zahradě MŠ. O letošních prázdninách se ve školce malovalo, měnila se podlahová
krytina v obou třídách a došlo také k výměně všech dveří ve školce. Proto se paní školnice
pořádně zapotila při úklidu, ale stihla všechno včas vymýt za pomoci paní Sochové. Oběma
jim moc děkujeme. Chci ocenit také pomoc rodičů – hlavně p. Plačka, který nám nezištně
rozmontoval a následně znovu sestavil všechny kryty radiátorů a nábytek ve třídách. Také
pan Reichel se zapojil do prací nad rámec svých povinností. Všem, kdo jste pomohli – MOC
DĚKUJEME !
Od začátku školního roku máme rozdělené děti do dvou tříd, nově máme vytvořenu
třídu dětí tzv. „dvouletých“. To jsou děti, které k 1. 9. neměly ještě tři roky. Některým je 2,5,
někteří jsou trošku starší, ale každopádně jsou to děti velmi šikovné a na svůj věk velmi
samostatné. Důležitá je spolupráce učitelek a rodičů a to se nám daří.
Pro děti se od začátku roku podařilo uspořádat několik akcí:
Berušky (třída starších dětí) – Setkání na hranici s polskými dětmi
Berušky – Sokolníci
Veverky (nejmenší děti) – malování ta textilní tašky s rodiči
všechny děti – Toulavá kytara (hudební pořad)
aj.
Plánujeme na konec října tradiční Pochod broučků, děti vystoupí s programem
Jubilantům v obci, přijede do školky Kouzelník a další.
Všechny pedagogické pracovnice se zapojily do projektu Šablony – vzdělávací akce
na posílení znalostí v oblasti čtenářské pregramotnosti a práce s dvouletými dětmi. Tento
projekt potrvá dva roky a ped. pracovnice budou studiu věnovat mnoho hodin. Pokud
vyjde navíc Projekt ke 20. výročí spolupráce s polským Przedskole Chalupki, zapojíme
nejen děti, ale také rodiče do akcí na naší i polské straně.
Přejeme dětem a jejich rodičům příjemné dny v mateřské škole.

Návratová
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ZÁŘÍ
3. září poskytl TJ SOKOL Šilheřovice prostory pro uskutečnění 4. ročníku cyklistického
závodu Šilheřovický šlaušek.
V tomto měsíci pak pokračovala fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci, žáci,
dorostenci a muži následující zápasy
MINIŽÁCI
Píšť - Šilheřovice 4:9
Šilheřovice – Darkovičky 5:2
Hlučín – Šilheřovice 16:3
Šilheřovice – Hať 11:6
ŽÁCI
Píšť – Šilheřovice 6:0
Šilheřovice – Štítina 2:2
Bohuslavice – Šilheřovice 4:2
Šilheřovice – Háj ve Slezsku 0:4
DOROST
Šilheřovice – Kozmice 0:6
Píšť – Šilheřovice 2:1
Šilheřovice – Kylešovice 1:4
Suché Lazce – Šilheřovice 4:4
MUŽI
Šilheřovice – Dolní Lhota 3:2
Hrabová – Šilheřovice 0:4
Šilheřovice – Svinov 4:3
Píšť – Šilheřovice 0:3

Poslední zápas podzimní části sezóny se uskuteční již v sobotu 5. 11. od 14.00 s týmem
TJ SOKOL Hať.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Máme za sebou další ročník turnaje o mistra klubu. Pravda, letos pro soutěžní výbor dost
možná jeden z těch nejtěžších. Do karet jim a hráčům nehrálo počasí, bohužel
se předpovědi vyplnily a v sobotu odpoledne přišel silný déšť, který způsobil přerušení hry,
pouze prvnímu flightu mužů se podařilo dohrát 18 jamek. Ostatní hráči byli nuceni
zanechat své míče na hřišti a odebrat se do klubovny, kde se muselo rozhodnout. Nutno
podotknout, že pro soutěžní výbor to bylo nelehké rozhodování, kdy bylo také nutné brát
v úvahu stav hřiště, neveselou předpověď na další hodiny atd. Rozhodnuto bylo nakonec
tak, že MS klubu se uskuteční pouze na jedno kolo, níže vidíte výsledky těch nejlepších:

Muži:
1. Doležal Jan - 73 ran
2. Chlebiš Ondřej - 74 ran
3. Antoš Vojtěch - 77 ran
Ženy:
1. Michálková Sylva - 78 ran
2. Adamová Monika - 97 ran
3. Vittová Anna - 99 ran
Senioři a seniorky:
1. Michálek Pavel 78 ran,
1. Vittová Anna - 99 ran
Junioři a mladší žáci:
1. Kudělásek Tomáš - 78 ran
1. Bodinger Tadeáš - 86 ran
Mastersenioři a masterseniorky:
1. Dusílek Jaroslav - 86 ran
1. Vittová Anna - 99 ran

Občané Šilheřovic celkem posbírali 4 umístění "na bedně", což dokazuje, že golf hrát umí,
jen budeme příští rok doufat, že jim k tomu od nás, spoluobčanů, přibude i jejich podpora
a fandění :)
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Tréninky golfu ve škole a školce
Ve spolupráci s klubem probíhají pravidelné tréninky golfu ve škole a školce
v Šilheřovicích, vždy v pondělky od 13:30 do 14:30.
V zimním období probíhají tréninky v tělocvičně, na jaře a v létě pak na hřiště za základní
školou.
Pro více informací: ondra.chlebis@gmail.com, tel. 737 811 494

ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE

Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci listopadu:
Od 31. 10. 2016 do 11. 11. 2016
Pondělí – Středa 8:00 – 16:00
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00
Od 14. 11. 2016 do 2. 12. 2016
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
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování - Strassenfest 2016
Poděkování Vám všem,
že jste přišli v tento den
podpořit náš Strassenfest,
ač v pořadí už sedmý jest.
Díky patří všem sponzorům a pekárně na naší ulici,
že přivítala hosty koláčem a slivovicí.
Všem ulicím z minulých let
a obzvláště loňské ulici jak by smet,
za dary velké vám děkujeme,
pěkně se z nich pomějeme.
Doufáme, že příští rok se sejdeme zas
a další ulice nám předvede svůj hodokvas.
Retro a Hippies oděnci
bydlící na horní ulici

ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA

Vánoční cukroví
Vážení naši zákazníci,
opět jsme pro Vás připravili nabídku
DOMÁCÍHO VÁNOČNÍHO CUKROVÍ .
V 1kg balení bude napečeno 20 druhů za cenu 345,-Kč/Kg.
Nabízíme také cukroví pro diabetiky za cenu 345,-Kč/Kg
Objednávky přijímáme do 30.11.2016.
Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA .
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POZVÁNKY
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2016 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

11. listopadu 2016

Martinská husa

Klub důchodců

25. listopadu 2016

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

26. listopadu 2016

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

2. prosince 2016

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

9. prosince 2016

Mikulášské posezení

Klub důchodců

26. prosince 2016

Vánoční koncert

Obecní úřad
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Místo

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2016 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Č.

Název akce

35.

Termín

Organizátor

Šilheřovický krmáš – Gulášfest

29.10.2016

Obec Šilheřovice

36.

KOLAJA

20.11.2016

Obec Hať

37.

Vánoční ladění

Prosinec 2016

Obec Hať

38.

Vánoční koncert

26.12.2016

Obec Šilheřovice

MŠE SVATÁ U PŘÍLEŽITOSTI 639 LET OBCE
18. 9. 2016
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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.
- 15 -

- 16 -

