Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2021

Původní zvony z kostela Nanebevzetí Panny Marie

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
podzimní počasí je tady a snad nám všem ještě dodá spousty energie a elánu. I proto
doufejme, že začínající topná sezóna nám nepřidá vrásky kvůli bezohlednosti těch sousedů,
kteří ve svých kotlech mají v úmyslu spalovat nevhodné odpady.
Tuto sobotu se mezi 10:00 – 16:00 hodin opětovně pořádá akce Den za obnovu lesa
pod záštitou státního podniku Lesy České republiky. Určitě přijďte a přispějte svým umem
k výsadbě nového lesa, který bude růst po další generace. Lesní technika a zvěřinové hody
zajištěny po celou dobu konání v aleji „Dubová“.

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

DOTACE

Projekt:
Dotace:
Program:
Dotační titul č.6:

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Šilheřovice
2.000.000,- Kč
Podpora rozvoje regionů 2019+
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Předmětem projektu je vybudování nového povrchu a oplocení víceúčelového hřiště
v areálu Baumšula. Nově opravené hřiště umožní dětem i dospělým bezpečně rozvíjet své
pohybové aktivity.
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ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 15.9.2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 13/2021/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 13/2021/3 Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Smolku a Mgr. Zdeňka Žvaku
ad 13/2021/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 12 konaného dne 23. 6. 2021
ad 13/2021/8 Uzavření Smlouvy o zániku věcného břemene ve vztahu k nemovitostem
parc. č. 213/2 a 213/23 vše v k. ú. Šilheřovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 13/2021/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 12 konaného dne 23. 6. 2021
ad 13/2021/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 56/2021 – 59/2021
ad 13/2021/7 Rozpočtová opatření č. 4/2021
Zastupitelstvo obce pověřuje:
ad 13/2021/8 Starostu obce podpisem Smlouvy o zániku věcného břemene ve vztahu
k nemovitostem parc. č. 213/2 a 213/23 vše v k. ú. Šilheřovice

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 8. 2021 č. 59/2021
RO schvaluje:
ad 59/2021/2 přidělení obecního bytu na adrese Střední 21, Šilheřovice sl. XXXXX, bytem
XXXXX, Šilheřovice
ad 59/2021/4a uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 36/1 a 37/1 v k. ú. Šilheřovice
mezi Obcí Šilheřovice a XXXXX, bytem XXXXX, Šilheřovice a zároveň
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 59/2021/4b uzavření smlouvy o zemědělském pachtu parc. č. 1572/1 a 1571/1 v k. ú.
Šilheřovice mezi Obcí Šilheřovice a p. XXXXX, bytem XXXXX, Šilheřovice
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 59/2021/5 cenovou nabídku zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu ministerstva vnitra – výzva JSDH_V3_2021 – stavba nebo
rekonstrukce požární zbrojnice od společnosti PROENVAS s. r. o.
IČ 06969119, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, za nabídkovou cenu 45.000,- Kč bez DPH.
ad 59/2021/7 uzavření Příkazní smlouvy o výkonu autorského dozoru při realizaci stavby
„Šilheřovický potok – úsek č. 4“ mezi J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ
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SÍTĚ s. r. o., IČ 26864169, se sídlem Chelčického 27, 747 05 Opava a Obcí
Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
RO uděluje:
ad 59/2021/6 souhlas se záměrem stavby – rekonstrukce stávajícího oplocení na pozemku
parc. č. 164/2 v k. ú. Šilheřovice.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 9. 2021 č. 60/2021
RO schvaluje:
ad 60/2021/3

ad 60/2021/4

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě evidenční č. 0521/2019/OD ze dne 26. 2. 2019
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce
Šilheřovice městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik
Ostrava a. s. uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Statutárním městem Ostrava
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
uzavření Dodatku ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi
Obcí Šilheřovice a společností ASEKOL a. s., IČ 27373231, se sídlem
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem tohoto dodatku.

RO neschvaluje:
ad 60/2021/5 poskytnutí finančního daru spolku NAŠE ODPADKY, z. s., se sídlem Uherčice 339,
691 62 Uherčice.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Informace pro čtenáře z obecní knihovny
V dnech 18. 10. a 25. 10. 2021 bude obecní knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení
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Volby 2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8. - 9. 10. 2021 za obec Šilheřovice

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

1 259

Volební
účast v %

814

Odevzdané
obálky

64,65

814

Strana

% platných
hlasů

809

Platné hlasy

název

číslo

Platné
hlasy

celkem

v%

1

Strana zelených

6

0,74

2

Švýcarská demokracie

2

0,24

3

VOLNÝ blok

5

0,61

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

110

13,59

5

Česká str.sociálně demokrat.

30

3,70

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,12

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

33

4,07

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

10

Hnutí Prameny

1

0,12

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

44

5,43

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

209

25,83

14

SENIOŘI 21

2

0,24

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

16

Koruna Česká (monarch.strana)

2

0,24

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

46

5,68

18

Komunistická str.Čech a Moravy

13

1,60

20

ANO 2011

295

36,46

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

3

0,37

22

Moravané

7

0,86

Zdroj: www.volby.cz
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99,39

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Výzva Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava
DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
V posledních dnech stoupl počet vážných zranění motorářů, sražených chodců
a dopravních nehod. Spotřeba krve je proto mimořádně velká a zásoby se tenčí. Krevní
centrum FN Ostrava je navíc jedním ze 7 krizových center v ČR, které mají za povinnost
udržovat určité množství krve pro případy hromadných havárií a dalších mimořádných
událostí.
Krevní centrum FN Ostrava proto žádá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve
k odběru! Pro naše pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem
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
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Veronika Futó získala 2. místo v celostátní výtvarné soutěži
Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2020 Mezinárodním rokem zdraví rostlin. Při této
příležitosti Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO
a Zeleným křížem vyhlásil výtvarnou soutěž na téma „Rostliny pro zdraví i krásu“.
Naše Základní škola a mateřská škola v Šilheřovicích se do této soutěže nejen zapojila,
ale rovněž i uspěla. Krásné 2. místo obsadila výtvarná práce s námětem levandule lékařské,
jejíž autorkou je žákyně 8. třídy, Veronika Futó.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo ve středu 15. září v nádherných prostorách
pražského Černínského paláce. V samotném závěru akce měli všichni výherci možnost
v doprovodu průvodce si toto místo prohlédnout. K tomuto krásnému umístění Veronice
blahopřejeme a přejeme jí úspěchy v dalších soutěžích.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
Naše škola se dne 8. 9. 2021 připojila k celorepublikovému T- Mobile Olympijskému běhu,
který měl být oslavou právě proběhlých olympijských a paralympijských her. Děti
bojovaly ve čtyřech věkových kategoriích, kterým byla také přizpůsobena délka trati.
Všichni sportovci si odnesli účastnickou medaili, diplom a sladkou odměnu. Tři nejlepší
chlapci a tři nejlepší dívky v každé kategorii navíc také věcné ceny od sponzorů. V rámci
projektového dne věnovanému olympijským hrám se děti seznámily s olympijskými
symboly, sporty, disciplínami, a také principy olympijských hodnot a chování fair-play.
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DRAKIÁDA 2021
Po dvou letech epidemiologických omezení se nám v letošním roce podařilo uspořádat
drakiádu! Pro děti byl připraven sportovní program pod taktovkou paní vychovatelky,
Ivety Koperové. Vše vyvrcholilo soutěžením v pouštění draků. Po odpoledním programu
následovalo oblíbené opékání párků. Děkujeme všem rodičům a dětem, sponzorům
a pomocníkům, kteří nám s drakiádou pomohli. Budeme se těšit při dalších akcích
na viděnou!
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KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM
V naší základní škole se o prázdninách rekonstruovala původní fyzikální učebna a vznikla
odborná digitální jazyková učebna. Cílem projektu bylo vytvoření odborné digitální
jazykové učebny, která vznikla spojením stávající učebny fyziky a přilehlého kabinetu.
Na základě realizovaného projektu bude docházet ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti
komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi u všech žáků, stejně tak
budou žáci motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání. Učebna bude
v budoucnu využívána také k mimoškolním aktivitám a zájmovému vzdělávání žáků. Celý
projekt byl spolufinancován Evropskou unií a škola získala na tuto akci 95 % uznatelných
nákladů ve výši cca 1,85 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Integrovaného
regionálního operačního programu Evropské unie. Učebnu si také budete moci prohlédnout
během Dne otevřených dveří, který pro Vás připravujeme.

Původní stav

Nový stav
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Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace
Vás srdečně zve k zapojení se do akce

DEJTE KNIHÁM DRUHOU ŠANCI!
Máte doma knihy, kterými byste chtěli obohatit náš školní knižní fond?
Radost čtenářů sdílet knihy, které (už) nepotřebují, s „malými“ čtenáři, je nezměrná.
Budeme rádi, když se zapojíte do této akce.
Knihy můžete přinést (nebo poslat po svých dětech) po celý měsíc říjen
na nižší i vyšší stupeň ZŠ, a to každý pracovní den do 8:00 hodin.
Po telefonické domluvě i mimo tento čas.
Děkujeme za to, že dáváte knihám druhou šanci
a zároveň podporujete děti v čtenářské gramotnosti! Děkujeme Vám.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Po nedohrané sezóně 2020/2021 proběhla dne 2.7. valná hromada TJ Sokol, na které byl
zvolen novým předsedou Petr Jakubec. Mezi další členy výkonného výboru pak byli zvoleni
Radek Hofrichter, Lukáš Lasák, Petr Redzina, Tomáš Voznica, Miroslav Žoffaj a Zdeněk
Žvaka.
Do kontrolní komise pak byli zvoleni Jaroslav Buchta, Bernard Habura a Josef Šilhan.
Posledně jmenovaný se stal předsedou této komise.
V průběhu léta si naše Tělovýchovná jednota připomněla 70. výročí svého založení
přátelským utkáním s fotbalovým týmem staré gardy z Vítkovic, které skončilo smírně 4:4.
V průběhu září se uskutečnil zápas mezi týmy Vrchu a Spodku, který vyhrálo mužstvo
Spodku v poměru 8:6.
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V sobotu 4. 9. se v areálu TJ Sokol Šilheřovice uskutečnil již 9. ročník cyklistického závodu
Šilheřovický šlaušek.
Dne 24. 9. zorganizoval Roman Schulla náborový den na místní základní škole, kterou
si i přes chladnější počasí předškoláci a žáci 1. – 6. třídy náležitě užili. Chtěli bychom
poděkovat řediteli školy Janu Pavelkovi, paní učitelce Petře Klimparové, asistentkám
Kateřině Hrubé, Evě Gajdošíkové a paní vychovatelce Ivetě Koperové, dále pak Tomáši
Knopovi, Lídě Maloňové za obrovskou ochotu a spolupráci při organizaci tohoto dne
a také Karle Smolkové za zajištění občerstvení.

V průběhu srpna a září se pak uskutečnily následující zápasy minižáků, žáků a mužů A a B.
MINIŽÁCI
Šilheřovice – Hlučín 6:9
Šilheřovice – Darkovičky 10:5
Dolní Benešov – Šilheřovice 12:9
Šilheřovice – Darkovice 1:2
Kozmice – Šilheřovice 10:8
Šilheřovice – Baník Ostrava 10:6
Píšť – Šilheřovice 2:2
ŽÁCI
Šilheřovice – Rohov 1:7
Bohuslavice – Šilheřovice 7:0
Šilheřovice – Bolatice 2:16
Vřesina – Šilheřovice 0:0
Šilheřovice – Štěpánkovice 0:8
Hať – Šilheřovice 12:0
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MUŽI B
Strahovice B – Šilheřovice B 6:2
Šilheřovice B – Sudice 3:2
Dolní Benešov B – Šilheřovice B 7:1
Kobeřice B – Šilheřovice B 2:2
Šilheřovice B – Darkovičky B 0:3
Kozmice B – Šilheřovice B 7:2
Šilheřovice B – Bolatice B 4:5
Bělá – Šilheřovice B 3:1
MUŽI A
Darkovice – Šilheřovice 3:3
Šilheřovice – Slavoj Rychvald 0:4
Bohuslavice – Šilheřovice 2:0
Šilheřovice – Třebovice 8:4
Krásné Pole – Šilheřovice 2:5
Záblatí – Šilheřovice 5:0
Šilheřovice – Svinov 1:2
Klimkovice – Šilheřovice 4:3
Šilheřovice – Chuchelná 4:2

Za TJ Sokol Šilheřovice
Zdeněk Žvaka
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POZVÁNKA

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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