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  11. 11. 2018 „Uctění památky válečných veteránů“     



- 2 -  

   Vážení spoluobčané,  dovolte mi, abych tyto řádky využil k poděkování svým kolegyním a kolegům ze zastupitelstva za jejich činnost na rozvoji naší obce v již uplynulém volebním období  2014 – 2018. Velmi si vážím jejich odvedené práce a vynaloženého úsilí pro Šilheřovice. Bylo mi ctí pracovat s nimi. Děkuji!        Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta       
    Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 19. 9. 2018   Zastupitelstvo obce schválilo: ad 19/2018/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod „Zpráva Kontrolního výboru“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně ad 19/2018/3 Ověřovatele zápisu Ludmilu Maloňovou a Romana Schullu ad 19/2018/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 18 konaného dne 20. 6. 2018 ad 19/2018/8 Uzavření Darovací smlouvy k převodu pozemků parc. č. 321, 331, 721, 335/2 vše v k. ú. Šilheřovice mezi Obcí Šilheřovice a panem XXXXX a zároveň pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy ad 19/2018/9  Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci pozemku parcela č. 412 v k. ú. Šilheřovice a zároveň pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy ad 19/2018/10 Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko pro období 2018 - 2022, bez připomínek, dle předloženého návrhu    Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: ad 19/2018/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 18 konaného dne 20. 6. 2018 ad 19/2018/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 112/2018 – 116/2018 ad 19/2018/7 Rozpočtová opatření č. 4-6/2018 ad 19/2018/11 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 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 2017 ad 19/2018/12 Zprávu o činnosti Kontrolního výboru  

 ÚVODNÍ SLOVO 

 ZASTUPITELSTVO OBCE 
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    Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 5. 9. 2018 č. 117/2018  RO schvaluje: ad 117/2018/2 Výběr nejvhodnější nabídku fy JACKO, projekty a vozovky s.r.o. na zpracování PD pro realizaci opravy komunikace „Rakowiec“ za cenu 90.000,- Kč bez DPH.   ad 117/2018/3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Hlučín o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, případně jiných právních předpisů, dle předloženého návrhu. ad 117/2018/4 Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Hlučín a obcí Šilheřovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, dle předloženého návrhu. ad 117/2018/5 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení. ad 117/2018/6 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. ad 117/2018/8 Žádost ředitelky ZŠ Šilheřovice o předfinancování platů rodilého mluvčího a 2 školních asistentek od 1.9.2018 z rozpočtu školy. Dané prostředky budou vráceny do obecního rozpočtu pro provoz školy ihned po obdržení financí z grantu MŠMT (číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008808).        Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 19. 9. 2018 č. 118/2018   RO schvaluje: ad 118/2018/3 Uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou ALPINE BAU CZ a.s.  (IČO: 02604795) na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na p.č. 1389/1, 1396, 1662, 1309, 1362/3“ za nabídnutou cenu 4.549.998,72 ,-Kč bez DPH.    ad 118/2018/4 Cenovou nabídky fy JACKO, projekty a vozovky s.r.o. (IČO: 27800440) na stavební dozor úseků SO 101, 102, 104, 105 v rámci projektu CZ-PL „Stezka horní Odry – zelené stezky pohraničím“ za nabídnutou cenu 108.900,-Kč včetně DPH. ad 118/2018/5 Uzavření smlouvy o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským krajem za účelem výpůjčky 4 ks elektrokol a 1 ks stojanu.         

 RADA OBCE 
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  Milí spoluobčané  Dne 13. října 2018 začala Česká televize vysílat soutěž StarDance s podtitulem „ … když hvězdy tančí „. Ve StarDance se představilo desert tanečních párů, vždy v kombinaci známá osobnost a profesionál. Soutěží se ve standartních a latinskoamerických tancích a bojuje se o titul Král a Královna tanečního parketu. Jeden pár tvoří naše občanka – slečna Kateřina Krakowková a zpěvák Adam Mišík. Fanděte a podpořte tento pár. Děkujeme.   občané ulic:         Ovocná          Zahradní          Květinová                 Souběžná     

 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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Chudobky – Pověsti a báchorky z Hlučínska  Je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha by se mohla zařadit jako první dílo, které obsahuje soubor dochovaných pověstí z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho pověstí nedochovalo, a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich zůstala v ústním podání a jejich konečná podoba záležela na umění jednotlivého vypravěče.  Kniha je rozdělena do dvou částí. První část jsou pověsti, vtáhnou vás do zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat poklady, dovíte se o propadlých zámcích, podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod zemí, zbojnicích a také o věčné lidské touze po spravedlnosti. V druhé části zase dáte průchod fantazii. V báchorkách se dočtete o hastrmanech, bludičkách, raráškovi, ohnivém psu. Moře, která dusila lidi a také o místech, kde se tyto bytosti zdržovaly. Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část území Hlučínska, kde se nějaká pověst nebo báchorka ještě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou generací se ale postupně vytrácely. A proto použijeme slova autorky: „ Co bylo – vám přiblíží čtení mezi řádky. Co zbylo – to jsou jen dávno zapomenuté pověsti a báchorky. Co přetrvá – názvy vsí a měst, některá místa a snad i kniha napsaná pro zachování nehmotného dědictví Hlučínska „. Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale i z dochovaného lidového vyprávění. Jedná z pověsti vypráví o Šilheřovicích. Pro zájemce je v prodeji na OÚ Šilheřovice. Cena knihy je 220,-- Kč.    
  Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?   Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.   Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.  Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.   Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Šilheřovice. Obyvatelé naší obce Šilheřovice mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Střední 305, Šilheřovice nebo v elektro obchodě při nákupu nových.   Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. 

 EKOLOGICKÁ PORADNA 
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Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál.  Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.   Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.                                             
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 PODĚKOVÁNÍ 
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  Dopravní hřiště Hlučín – 26. 9. 2018 žáci 3. třídy naší školy, absolvovali vzdělávací program na téma „Já chodec“. S dopravním instruktorem si tak zopakovali nejen správný postup i místo při přecházení vozovky, ale také se naučili znát a ctít základní dopravní značky, se kterými se mohou na svých cestách vesnicí (nejen pěšky, ale i na kolech či koloběžkách, s doprovodem) setkat.  A protože byl program dopravního hřiště kratší než čas odjezdu autobusu zpátky do školy, prohlídli jsme si i zajímavá místa města Hlučína – starobylé opevnění (2 bašty), bludné kameny s památníkem T.G. Masaryka, náměstí s půdorysem baziliky, vestibul MÚ se středověkým znakem … Všem se takto strávený den moc líbil.                                Drakiáda 2018  V sobotu, 6. 10. 2018, se na hřišti TJ Sokol Šilheřovice setkali příznivci netradičního sportu - pouštění draků. Počasí letos účastníkům přálo, což se zobrazilo i v hojné účasti dětí, v doprovodu svých rodičů. Děti, společně ruku v ruce s rodiči, soutěžily o odměny v různých disciplínách (např. o nejvýše či nejdéle létajícího draka, nejkrásnější dračí jméno, či originálně ozdobeného draka…), rovněž se mladší žáčci i „školkáčci“ naplno pustili do soutěží zručnosti, které si pro ně připravila paní I. Koperová (učitelka školní družiny). Největší dík však patří organizátorům této akce – Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice, která zajistila pěkný program, sladké odměny, občerstvení pro malé i velké účastníky a také hudební doprovod (z rukou p. A. Jauerniga). Děkujeme!                         UR přejeme, aby její řady rozšířili rodiče, kteří by se rozhodli pokračovat v těchto akcích, určených těm nejmilejším - našim dětem, i v příštích letech.     

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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                 Zpracovala: Mgr. P. Fojtíková    
  Pestrý start nového školního roku   Měsíce září a říjen na SŠ v Šilheřovicích proběhly ve znamení akcí nejrůznějšího charakteru - sportovních, společenských i odborných. A dočkali jsme se i letos prestižních ocenění.  A začali jsme již tradiční akcí sportovně- společenskou. Počasí letos přálo již 9. ročníku golfového turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie služeb SČMSD, s.r.o. v Šilheřovicích, a to na hřišti Park Golf Club Ostrava.   Sportovního ducha a odhodlání prokázali všichni zúčastnění hráči, profesionalitu pak organizátoři, 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, který připravili právě studenti oboru Hotelnictví. A kdo letos patřil k nejúspěšnějším? Na prvních třech místech se umístili tito hráči: Pavel Jaroš, Petr Lašák a Jana Kafuňková.   „Poděkování náleží všem hráčům a sponzorům, stejně jako žákům a kolegům naší školy. Doufáme, že se v příštím roce opět setkáme ve stejně pohodové a přátelské náladě“, uvedla Ing. D. Volejníčková, ředitelka SŠ v Šilheřovicích.   Škola i letos získala ocenění Mladý řemeslník roku 2018.   Prestižní ocenění Mladý řemeslník roku, které každoročně uděluje předseda Senátu ČR nadaným středoškolákům, kteří se výjimečně zajímají o studovaný obor, jsou talentovaní a mají příkladné studijní výsledky.   

 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, S. R. O.  



- 13 -  

9. října 2018 se staly držiteli tohoto ocenění Alžběta Maloňová, absolventka oboru Kadeřník, ukončeného výučním listem, dále Tereza Kremserová, absolventka téhož oboru, a Michal Mikš, absolvent oboru Kuchař - číšník se zaměřením na pohostinství, ukončeného výučním listem. Všichni tři splnili nominační kritéria a ve Velkém sále Valdštejnského paláce převzali toto ocenění z rukou předsedy Senátu ČR Milana Štěcha.   Michal Mikš navíc získal Ocenění nejlepší absolvent, které každoročně uděluje Hospodářská komora ČR. Letošní slavnostní předávání proběhlo 27. října 2018 v hotelu Aquapalace v Čestlicích u Prahy.   Rovněž úspěšní byli naši studenti při svém působení na zahraničních odborných pracovních stážích. Zvlášť příznivě byl hodnoceno sedm studentů, kteří absolvovali tříměsíční a čtyřměsíční stáže ve španělské destinaci Costa Brava. Naše studentka Lenka Koprovská, studentka 4. ročníku oboru Cestovní ruch, se účastnila praxe ve Španělsku v hotelu GHT Xaloc *** v letovisku Platja D’aro na pobřeží Costa Brava. Za vynikající práci a přístup získala nejen písemnou pochvalu manažerů společnosti iPractice Costa Brava a vedení hotelu, ale také velmi pozitivní doporučující reference pro případnou další spolupráci.                                      
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   ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ZÁŘÍ   8. září poskytl TJ SOKOL Šilheřovice prostory pro uskutečnění již 6. ročníku výborného cyklistického závodu Šilheřovický šlaušek.   V tomto měsíci pak samozřejmě pokračovala fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci, žáci, a muži následující zápasy.  MINIŽÁCI Dolní Benešov – Šilheřovice 10:0 Šilheřovice – Darkovičky  5:3 Kravaře – Šilheřovice 6:2  Šilheřovice – Háj ve Slezsku 1:18 Píšť – Šilheřovice 5:3    

 TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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ŽÁCI Šilheřovice – Pustá Polom 2:14 Píšť – Šilheřovice 5:4 Šilheřovice – Strahovice 1:4 Bohuslavice – Šilheřovice 0:0 Šilheřovice – Oldřišov 1:4  MUŽI B Šilheřovice B – Strahovice B 0:3 Darkovičky B – Šilheřovice B 1:3 Šilheřovice B – Bělá 1:2 Sudice – Šilheřovice B 7:0 Šilheřovice B – Závada 0:2  MUŽI A Kozmice – Šilheřovice 3:2  Šilheřovice – Chuchelná 2:3 Hať – Šilheřovice 3:1 Šilheřovice – Krásné Pole 1:2 Darkovice – Šilheřovice 3:1  Poslední zápas A mužstva v podzimní části sezóny se uskuteční již v sobotu 3. 11. od 14:00 ve Velké Polomi. B mužstvo přivítá ve stejný den a čas v domácím zápase mužstvo Bolatic B. Přijďte podpořit naše hráče také ve zbývajících zápasech podzimu.                                                                                                            Za TJ SOKOL Šilheřovice                                                                                                Mgr. Zdeněk Žvaka    

  Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2018 pořádaných místními spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice    Termín Název Pořadatel Místo     9. listopadu 2018 Uctění památky válečných veteránů Obecní úřad Hřbitov 30. listopadu 2018 Rozsvícení vánočního stromu Obecní úřad OÚ,Kulturní dům       

 KALENDÁŘ  
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských obcí v rámci česko-polské spolupráce   p. č. Název akce  Termín Organizátor 37. KOLAJA – 15. ročník 11.11.2018 Hať 38. Adventní prodejní výstava 25.11.2018 Píšť 39. Vánoční ladění  12/2018 Hať 40. Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní otevření IKC – Píšť s kulturním programem 12/2018 Píšť       
  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 


