Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2015

- Rothschildova alej Hlasujte v anketě „Alej roku 2015“
www.alejroku.cz

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
už nějaký ten pátek tady máme astronomický podzim a počasí tomu jde po ruce. I přesto
se podařilo zorganizovat několik velmi úspěšných akcí. Vše začalo mezinárodním
fotbalovým turnajem základních škol našich partnerských obcí „O pohár starosty obce“
na místním hřišti TJ Sokol. Naši školáci se účastnili i Mezinárodní sportovní olympiády
v Píšti. Děkujeme za reprezentaci obce! Společně jsme poděkovali našim předkům při mši
svaté k 638 letům od první písemné zmínky o naší obci. Dále jsme v průběhu akce
„Burčákobraní“ ochutnali burčák i vína z jižní Moravy a shlédli francouzskou komedii
´Co jsme komu udělali´. V místním kinosále proběhlo velmi příjemné posezení při akci
´Setkání s jubilanty´.
Radní obce se v uplynulém měsíci mimo jiné zabývali informacemi Ministerstva vnitra
o řešení územního dluhu České republiky vůči Polsku, možností uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Městskou policii Hlučín, možností provedení komplexních pozemkových úprav
tak, abychom konečně vyřešili majetkové vztahy komunikací Důlky a Ke Křivé lípě plus
výstavbu poldrů na našem katastru.
Začínající topná sezóna opět přidává vrásek nám všem, kteří musíme strpět bezohlednost
těch sousedů, kteří ve svých kotlech spalují veškeré možné odpady. Proto si dovoluji pozvat
nás všechny (včetně těch bezohledných spoluobčanů) na besedu „Dýchejme čistý vzduch“,
která proběhne 9. 11. 2015 od 19:00 hod. v sále Obecního úřadu.
Výsledky ankety Strom roku 2015 budou známy 20. října. Držíme palce! A aby anket
nebylo málo, tak jsme nás přihlásili i do soutěže Alej roku 2015…☺
Závěrem nám dovolte poděkovat paní Marii Jung za 1. místo v letní povídkové soutěži
magazínu Víkend a blog.IDNES.cz a našim předškolákům za skvělá umístění v rámci
výtvarné soutěže „ Odpoledne s Eichendorffem“! Poděkování patří panu Štenclovi, který
nám daroval „strassenfestové“ odpadkové koše pro další využití na obecních akcích.
P.S. Přijměte vřelé pozvání na Krmášovou veselici a gulášfest!
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení z 6 . zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 30. 9. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 6/2015/1
Program jednání předložený starostou obce a doplněný o bod „Prodloužení
platnosti revolvingového úvěru“ a rozhodlo, že o každém bodu programu
se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 6/2015/3
Ověřovatele zápisu Valdemara Kupku a Ludmilu Maloňovou
ad 6/2015/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 5 konaného dne 10. 6. 2015
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ad 6/2015/8
ad 6/2015/9
ad 6/2015/10

Zřízení služebnosti sítí na parc. č. 1685 v k. ú. Šilheřovice pro majitele parc.
č. 1127/3 a 1127/4 v k. ú. Šilheřovice
Záměr obce prodat pozemek parc. č. 47/26 v k. ú. Šilheřovice vyznačeného
dle geometrického plánu č. 1494-41/2015 ze dne 9. 7. 2015
Poskytnutí nového revolvingového úvěru poskytnutého Komerční bankou
a. s. ve výši 1.000.000,- Kč

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 6/2015/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 5 konaného dne 10. 6. 2015
ad 6/2015/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 19/2015 – 29/2015
ad 6/2015/7a Rozpočtové opatření č. 3/2015 – 5/2015
ad 6/2015/7b Informace ke komplexním pozemkovým úpravám.
ad 6/2015/7c Informace k Veřejnoprávní smlouvě o zajišťování veřejného pořádku
na území obce prostřednictvím Městské policie
Zastupitelstvo pověřilo:
ad 6/2015/10 Starostu obce podpisem smlouvy o revolvingovém úvěru

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 9. 2015 č. 29/2015
RO schvaluje:
ad 29/2015/2 Rozpočtové opatření č. 4/2015 předložené ekonomkou obce
ad 29/2015/3 Bezplatný pronájem Sportovně-rekreačního areálu Baumšula dne 4. 9. 2015
za účelem pořádání adaptačního dne pro žáky 1. ročníku Střední školy
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o.
ad 29/2015/4 Ukázku hasičské techniky a zásahu při hašení požáru vozidla v rámci
konání uliční slavnosti dne 12. 9. 2015
ad 29/2015/5 Provedení kontroly šarží v ulici U Obory dne 17. 9. 2015 firmou Gassmont
spol. s. r. o.
ad 29/2015/6 Znění smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a ČEZ Prodej, s. r. o.
ad 29/2015/9 Poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na pokrytí nákladů na Strom
roku 2015
ad 29/2015/10 Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
CZ.1.02/4.1.00/15.28214 Obec Šilheřovice – biologicky rozložitelný odpad,
ve výši 56.991,- Kč
ad 29/2015/10 Znění Smlouvy č. 15233304 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
na akci CZ.1.02/4.1.00/15.28214 Obec Šilheřovice – biologicky rozložitelný
odpad
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 9. 2015 č. 30/2015
RO schvaluje:
ad 30/2015/2 Možnost provedení komplexních pozemkových úprav
ad 30/2015/4 Rozpočtové opatření č. 5/2015 předložené ekonomkou obce
ad 30/2015/5 Znění Smlouvy o výpůjčce a darování zahradního kompostéru „PROFI
1050“ uzavřené mezi Obcí Šilheřovice a občany obce
ad 30/2015/6 Uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonů úkolů stanovené zák. č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní
policii“) nebo zvláštními zákony na území obce Šilheřovice, která obecní
policii nemá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018
ad 30/2015/6 Vynaložit částku max. 150.000,- Kč/rok na výkon předmětu veřejnoprávní
smlouvy k výkonů úkolů stanovené zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) nebo
zvláštními zákony na území obce Šilheřovice, která obecní policii nemá
ad 30/2015/7 Cenovou nabídku T-Mobile na využívání mobilních služeb a pevné linky
ad 30/2015/9 Umístění rozpojovací skříně SR 301 na pozemku parc. č. 1619/44 v k. ú.
Šilheřovice před oplocení pozemku parc. č. 1619/28 v k. ú. Šilheřovice
ad 30/2015/13 Znění dodatku č. 3 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu uzavřené mezi Obcí Šilheřovice a Pražskou Plynárenskou,
a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město
ad 30/2015/15 Převedení sídla spolku Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice na adresu Střední
305, 747 15 Šilheřovice
RO doporučuje:
ad 30/2015/8 Zastupitelstvu obce schválit revolvingový úvěr poskytnutý Komerční
bankou
ad 30/2015/11 Zastupitelstvu obce schválit zřízení věcného břemene vedení inženýrských
sítí v parcele č. 1685 v k. ú. Šilheřovice pro parcely č. 1127/3 a 1127/4 vše
v k. ú. Šilheřovice
ad 30/2015/14 Nepotvrdit referenční list o provedení stavebních prací „Revitalizace koryta
Šilheřovického potoka, úsek č. 3 – 1. část“ firmou TALPA – RPF, s. r. o.,
Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
RO neschvaluje:
ad 30/2015/10a Poskytnutí příspěvku Základní škole a mateřské škole Šilheřovice, p. o.
pro kroužek zdravotní tělesné výchovy a kroužek výtvarné výchovy
ad 30/2015/17 Vedení inženýrských sítí přes obecní pozemky parc. č. 458 a 1689/4 v k. ú.
Šilheřovice k parcele č. 462/2 v k. ú. Šilheřovice
RO projednala:
ad 30/2015/17 Žádost p. XXXXX o povolení příjezdové cesty přes obecní pozemky parc. č.
1689/5 v k. ú. Šilheřovice a trvá na stanovisku vycházet z platného
Územního plánu obce Šilheřovice schváleného v únoru 2014 na náklady
žadatelky a poté využití levého břehu potoka
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 9. 2015
do 30. 9. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 06/2015
KB – splátka úvěru + úroků z úvěru
SmVak – 8/2015
Jk grant – administrace zakázky „kompostéry“
Ing. Ambrožová – zpracování PD „Revitalizace stromořadí –
Orenburg“
Truhlářství Petr Hudeček – nábytek kancelář starosty
Správa silnic MSK – oprava vozovky
Radek Hofrichter – oprava střechy ZŠ
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o. – čerpadlo ČOV
Ing. Martin Ostárek – materiál na zábradlí (komunikace)
Stavořemesla – opr. soc. zařízení ZŠ

190 000,- Kč
601 649,83 Kč
320 977,- Kč
14 520,- Kč
68 970,- Kč
48 249,96 Kč
18 634,- Kč
255 580,- Kč
30 170,- Kč
30 764,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
101 961,- Kč
46 170,- Kč
203 993,90 Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontejner na sklo
U Obecního úřadu Šilheřovice byl postaven plechový kontejner na větší kusy skla. Žádáme
občany, aby rozměrné sklo dávali do tohoto kontejneru.
Lenka Pecháčková – referentka OÚ Šilheřovice

Upozornění z Odboru dopravy Městského úřadu Hlučín
Vlastníci vozidel, kteří svá vozidla dočasně vyřadili z provozu před 1. 7. 2013, tj. mají
uloženou registrační značku, či značky v tzv. depozitu, musí do konce letošního roku
na příslušném registračním místě obce s rozšířenou působností nahlásit, kde se nepoužívané
vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiní, bude po 1. lednu 2016 vozidlo
navždy automaticky vyřazeno z provozu.
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

10.12. 2015
11.12.2015

14:00 – 18:00
9:00 - 13:00

místo:

šatna v kulturním domě v Šilheřovicích

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112
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Kontrola a čištění komínu
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že přibývají z vaší strany dotazy, zda bude v obci nějaká firma provádět
kontrolu a čistění komínu, kontaktovali jsme Kominictví KORS, které nám poskytlo
kontakty na objednání těchto služeb.
V případě zájmu se prosím obracejte na tel.: 777 713 291 nebo e-mail: info@kors.cz.
Případně více informací naleznete na webových stránkách www.kors.cz.
Lenka Šomodi - referentka OÚ Šilheřovice

EKOLOGICKÁ PORADNA
Jak a proč třídit?
Systém třídění odpadů si města a obce stanovují v rámci zákona dle svých vlastních
podmínek., V rámci našeho regionu je největším poskytovatelem služeb v oblasti nakládání
s komunálními odpady společnost OZO Ostrava, která vlastní unikátní technologie
umožňující dokonalejší systém dotřídění a zpracování odpadů a která se snaží o to,
aby co největší procento komunálních odpadů bylo dále využito materiálově nebo
energeticky. Bez spolupráce s občany a bez jejich odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy
správně třídit odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího zpracování?
Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhovaných společností OZO plasty,
nápojové kartony a kovové obaly. Už před několika lety po provedených zkouškách
různých možností společnost OZO Ostrava vyhodnotila systém sběru několika komodit
do společné nádoby a jejich další dotřídění na lince jako ekonomičtější než přidávání
dalších nádob na již tak ne dost prostorná stanoviště a jejich oddělený svoz. I tak by totiž
v zájmu dalšího zpracování musely jednotlivé komodity projít dotřiďovací linkou. Odpad
svezený z barevných kontejnerů není možno poskytnout přímo zpracovatelům,
vždy je nutno ho minimálně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady svezené ze žlutých
kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je možno využít materiálově -, PET lahve
a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové kartony a plechovky (zvlášť
hliníkové a železné) – všechny tyto obaly pak čistě vytříděné skončí jako nové výrobky.
Z PETek se vyrábějí zejména silonová vlákna, z tvrdých plastů lisované desky či dlaždice,
z fólií nové fólie. Z nápojových kartonů se získá kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný
papír, kovy jdou do hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším spalitelným odpadům a OZO
z nich vyrábí palivo pro cementárny – méně kvalitní plasty jsou tedy využity energeticky.
K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery. Dalším způsobem,
jak se vytříděného papíru může občan zbavit, je odvézt ho do výkupny papíru a stržit za něj
nějakou tu korunu. Může si tedy vybrat, který ze dvou systémů sběru papíru mu více
vyhovuje a aby do modrých kontejnerů nebo do výkupen papíru odkládal takový papírový
odpad, který je dále zpracovatelný. Tedy noviny, časopisy, letáky a brožury, papírové
krabice všeho druhu (samozřejmě rozložené, aby v kontejneru nezabíraly zbytečně místo),
kancelářský papír… Výčet vhodných předmětů z papíru by mohl pokračovat donekonečna.
Nepatří sem ale žádný z výše uvedených papírových odpadů, pokud je mokrý, umaštěný
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či jinak znečištěný. Na dotřiďovací linku se samozřejmě dostane i tříděný papír z modrých
kontejnerů i výkupen. Tam je dále rozdělen podle jednotlivých druhů papíru a předán ke
zpracování do papíren.
K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá dohromady sklo bílé
i barevné, protože o dotřídění podle požadavků zpracovatelů se postará na své dotřiďovací
lince. Do kontejnerů patří lahve, sklenice pokud možno bez víček (etikety nevadí) a také
střepy tabulového skla. Rozhodně sem nepatří porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo
s příměsemi (automobilové, drátěné…). Sklo je výborný materiál pro opakované
zpracování na nové skleněné obaly, při němž se nijak nemění jeho vlastnosti.
Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co se nehodí do barevných kontejnerů na tříděný odpad,
můžeme vyhodit do těch obyčejných, které stojí před každým domem. Neplatí to ale beze
zbytku. Co určitě do běžných popelnic nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty,
které obsahují látky ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž musí zacházet s největší
opatrností a likvidovat je ve speciálních zařízeních, která si se škodlivinami umějí poradit.
Do běžných popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří ani odpad objemný (logicky –
nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky stavebních odpadů či rostlinného
materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech je sbírají sběrné dvory, menší obce mají
pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní svoz. Pro sběr elektrospotřebičů už dnes existuje
hustá síť míst zpětného odběru.
Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný komunální neboli zbytkový odpad, se nejčastěji
likviduje na skládkách, zvláště tam, kde není v dosahu zařízení pro energetické využívání
odpadu – lidově řečeno spalovna. Spoustu energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím
pádem zatím nevyužíváme. Proto je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu do běžné
popelnice zamyslet, zda nepatří do některého z barevných kontejnerů nebo do sběren –
jedině tak totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky využit.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
O pohár starosty obce
15. září 2015 se konal mezinárodní fotbalový turnaj základních škol našich partnerských
obcí „O pohár starosty obce“ na místním hřišti TJ Sokol.
Šilheřovice
Šilheřovice
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Umístění:

1.
2.
3.
4.

Píšť
Chalupki
Hať
Šilheřovice

Gratulujeme Základní škole Píšť a děkujeme všem zúčastněným, představitelům
partnerských obcí a vyučujícím za skvělou atmosféru.

Obecní úřad Šilheřovice

V Bolaticích proběhlo již XVIII. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska!
První říjnové nedělní odpoledne patřilo na Hlučínsku již tradiční akci Setkání chrámových
sborů, jehož pořadatelství se letos ujala obec Bolatice ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Bolatice. Místní kostel sv. Stanislava se tak rozezněl nádhernými tóny v podání
9 chrámových sborů z regionu. Postupně se ve vystoupení vystřídaly: Chrámový smíšený
sbor sv. Matouše a sv. Hedviky při farnosti Hať, Chrámový sbor při kostele sv. Jana
Křtitele v Sudicích, Mladší chrámový sbor Štěpánkovice, Chrámový sbor při kostele
sv. Vavřince v Píšti, Chrámový sbor při kostele Povýšení sv. Kříže v Chuchelné, Chrámový
sbor sv. Cecílie Hlučín, Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích,
Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje v Kravařích a Chrámový sbor při kostele
sv. Stanislava v Bolaticích. Výbornou tečkou na závěr bylo společné vystoupení všech
chrámových sborů se známou písní „Ó Pane náš“ od Věry Martinové, kterou si se zpěváky
s chutí zapěli i mnozí posluchači. O kvalitě předvedených výkonů i oblíbenosti této akce
svědčil závěrečný nekonečný potlesk i ze strany diváků. Děkujeme proto všem chrámových
sborům za nacvičení skladeb a výborné pěvecké výkony a Římskokatolické farnosti Bolatice
a obci Bolatice za výbornou organizaci a přípravu krásného nedělního odpoledne.

Za Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Lenka Osmančíková
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STRASSENFEST
Strassenfest 2015
Uplynul jeden měsíc od konání 6. ročníku Strassenfestu na našich ulicích U Obory
a Na Strání a my pořadatelé jsme ještě pořád plni dojmů a zážitků ze setkání se všemi
návštěvníky a milými hosty při této slavnosti. Snažili jsme se ze všech sil, aby se u nás všem
líbilo jak dětem, tak dospělým a snad nevadila nikomu pohádková atmosféra, kterou jsme
se pokusili navodit a doufáme, že účastníci tohoto setkání odcházeli spokojeni. Několika
měsíční příprava byla náročná na čas i energii, ale když shrneme všechna pro i proti,
můžeme konstatovat, že bychom do toho šli znovu!!! Atmosféra prožitého dne, sounáležitost
všech zainteresovaných stála opravdu za to!!! Pořadatelé předcházejících Strassenfestů
určitě vědí o čem je řeč. A právě nová přátelství, vřelejší sousedské vztahy a vzájemná
výpomoc – jsou největší devizou a smyslem těchto slavností.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat ještě jednou za předané dary, za velmi působivý
příchod průvodu, za obrovskou účast spoluobčanů jak z minulých “strassenfestových ulic“,
tak i ostatních obyvatel vesnice, širokého okolí, přátel, známých a rodinných příslušníků.
Bylo nám ctí Vás všechny u nás uvítat, pohostit, možná i pobavit.
Počasí přálo dětem při hrách a soutěžích, i my dospělí jsme byli vděčni za slunce
nad hlavou, byť mu v jednu chvíli konkuroval letící balón s nadšeně mávající posádkou
v koši. Snad nejen dětem, ale i dospělým chutnaly naše perníčky nabízené z rukou Jeníčka,
Mařenky a ježibaby v perníkové chaloupce. Nejeden návštěvník měl zájem si vyzkoušet, jak
se sedí na pravé nefalšované lopatě ježibaby.
Se soumrakem se snažili hosty pobavit, jak přizvaní muzikanti, tak i domácí kapela
EšBand. A kdo nebyl v lesním baru, přišel o možnost připít si s lesními vílami speciálním
lesním nápojem.
Večerní soutěž v přetahování lanem někteří účastníci pojali velmi vážně – inu, když jde
o mužské ego, podpořené dobrým mokem, jde všechna legrace stranou. Nakonec po zásluze
za velkého skandování všech přítomných vyhrálo družstvo “barona von Rothschild“.
Díky příznivému počasí a hojné účasti se tancovalo a veselilo až do ranních hodin.
K tomu, aby celá akce proběhla zdárně a ke spokojenosti všech, byla zapotřebí nejen snaha
hostitelů, ale i ochota a vstřícnost ze strany obecního úřadu.
Zároveň si vážíme také pomoci místních hasičů s organizací, zapůjčení techniky
a uspořádání soutěží. Dále děkujeme p. Fulnečkovi za poskytnutí megatraktoru i dětem
za výrobu papírových dekorací. Oceňujeme rovněž pomoc p. Holaně při výzdobě ulic lesní
zelení.
Závěrem bychom chtěli popřát budoucím pořadatelům příštího ročníku Strassenfestu
hodně elánu, sil a tvůrčích nápadů.
Strassenfest 2015 se stal minulostí, ať žije Strassenfest 2016!!!
Za pořadatele: uliční výbor
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce Základní školy
Datum
1.9.
10.9.

15.9.
Září
21.9.
22.9.
24.9.
25.9.
28.9. –
4.10.

Akce
Slavnostní vítání dětí do 1. tř. (Mgr. Lamschová)
Fotografování žáků 1. třídy
Fotbalový turnaj O POHÁR STAROSTY OBCE
Umístění: 1. místo – ZŠ Chalupky
2. místo – ZŠ Píšť
3. místo – ZŠ Hať
4. místo – ZŠ Šilheřovice
(Mgr. Plačková, Mgr. Tichá)
Dopravní výchova pro 3. třídu – Hlučín (Mgr. Kačmářová)
Preventivní protidrogový program Centra inkluze z Hoštic
pro 1. a 2. tř. JEDEN DEN S RAVITHOU
Čtenářská dílna 6. a 9. tř. – návštěva knihovny (Mgr. Řehánková)
Čtenářská dílna 7. a 8. tř. – návštěva knihovny (Mgr. Plačková)
Žáci 7. – 9. třídy navštívili Londýn v rámci Výzvy 56: Zahraniční
pobyt pro žáky (Mgr. Hluchníková, Mgr. Ďurajková)

Kroužky – říjen 2015 – květen 2016
VYUČUJÍCÍ

NÁZEV KROUŽKU
Taneční kroužek pro 9. tř.

p. Iveta Koperová

Rebelky
VŠEZNÁLEK pro předškoláky

Mgr. Pavlína Řehánková

Seminář z ČJ

p. Adamcová

Mažoretky
Turistika

Mgr. Lamschová
(Nordic walking)
p. Andrea Klapcová

Keramika

Mgr. Katarína Ďurajková

Seminář z matematiky

Kroužky na Moravě, Bohumín

Bojové sporty

Mgr. Fojtíková

AJ pro 1. třídu

Mgr. Lukavcová

Literárně-dramatický

Mgr. Kačmářová

Rytmika

Mgr. Olga Tichá

Informatika
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Žáci naší školy se vzdělávali v Londýně
V rámci Výzvy č. 56 získala Základní škola v Šilheřovicích z fondu Evropské unie
dotaci k realizaci zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu. Místem konání tohoto
jazykového kurzu byl Londýn, kam se v doprovodu dvou vyučujících, Mgr. Magdaleny
Hluchníkové a Mgr. Kataríny Ďurajkové, vypravilo dvacet žáků.
Odjíždělo se v pondělí 28. září v brzkých ranních hodinách a vstupenkou
do autobusu byly řízky pro obě paní učitelky. Čtyřiadvaceti hodinová cesta napříč naší
Českou republikou, Německem, Belgií a Francií do země double-deckerů a červených
telefonních budek byla velmi náročná, vyčerpávající a stala se fyzickou i psychickou
zkouškou pro každého jednotlivce. Následná jízda trajektem se u mnohých zapsala jako
opravdový zážitek. Po příjezdu do Londýna se každý těšil na naše „families“, tedy rodiny,
v nichž jsme byli ubytováni. Byli jsme nuceni přiznat, že se přece jen ta angličtina hodí jako
sůl!
Výuka s rodilými mluvčími, celodenní výlety po „must see“ památkách, stále stejná
strava a jednotně vypadající sendviče nás neodradily, abychom nesplnili primární cíl
našeho jazykového zájezdu, kterým byla návštěva Primarku /obchodní centrum/. I Mrs.
Hluchníková pochopila, že návštěva Primarku je daleko zajímavější než střídání stráží před
Buckhinghamským palácem a unavená paní učitelka Ďurajková hned načerpala nových sil.
V neděli 4. 10. jsme se v odpoledních hodinách všichni šťastně vrátili domů. O tom,
že zájezd byl zajímavý, ale i náročný, svědčí i to, že ještě v pondělí seděli žáci ve škole, jako
by byli po těžkém boji v první linii.
Upřímné poděkování patří paní ředitelce, Mgr. Silvii Žvakové, která se nezdráhala
tento projekt podpořit a velkou část letních prázdnin strávila organizováním toho, aby
se tento jazykově zaměřený pobyt v cizině vůbec mohl uskutečnit.
Účastníci zájezdu
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STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE A SLUŽEB
SČMSD ŠILHEŘOVICE s.r.o
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Fotbaloví fandové,
naší žáci a dorostenci dostali darem od paní učitelky Návratové z mateřské školky několik
krásných dresů k trénování.
Tímto ji děkujeme a velmi si toho vážíme. Kluci měli obrovskou radost.
Za TJ sokol Šilheřovice Schulla Roman

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ZÁŘÍ
5. září poskytl TJ SOKOL Šilheřovice prostory pro uskutečnění 3. ročníku cyklistického
závodu Šilheřovický šlaušek.
V tomto měsíci pak pokračovala fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci, žáci,
dorostenci a muži následující zápasy
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MINIŽÁCI
Šilheřovice – Kozmice 5:14
Hať – Šilheřovice 17:7
Šilheřovice – Hlučín A 2:16
Píšť – Šilheřovice 2:16
ŽÁCI
Šilheřovice – Háj ve Slezsku 2:3
Darkovice – Šilheřovice 2:13
Šilheřovice – Dobroslavice 19:0
DOROST
Šilheřovice – Vřesina 8:0
Darkovice – Šilheřovice 13:2
Šilheřovice – Raduň 1:0
Hněvošice – Šilheřovice 3:0
MUŽI
Šilheřovice – Darkovice 0:3
Vřesina – Šilheřovice 6:2
Šilheřovice – Hať 2:0
Ludgeřovice – Šilheřovice 2:1
Poslední zápas podzimní části sezóny se uskuteční již 7. 11. od 14.00 s týmem FK Staříč.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA

Vánoční cukroví
Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem blíží…
proto jsme pro Vás připravili nabídku
DOMÁCÍHO VÁNOČNÍHO CUKROVÍ .
V 1kg balení bude napečeno 20 druhů a cena 340,-kč/kg.
Mysleli jsme i na diabetiky..., takže máme i pro ně vánoční
cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 340,-kč/kg.
Objednávky přijímáme do 30.11.2015.
Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA.
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POZVÁNKA
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2015 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

24. října 2015

Krmášová veselice + Gulášfest

Obecní úřad

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.

Nazwa imprezy

40.

Vánoční koncert

41.

Vánoční ladění

Termin

Organizator

27.12.2015

Obec Šilheřovice

.12.2015

Obec Hať

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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