Šilheřovický zpravodaj
Únor 2020

„Zrekonstruovaný sál kulturního domu“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
v průběhu posledního lednového víkendu byl po roční rekonstrukci zpřístupněn
a slavnostně otevřen náš kulturní dům. Této události se zúčastnili čelní představitelé
sousedních obcí a měst a hlavně tuto akci, která probíhala po dobu dvou dnů, navštívila
spousta z vás. Duchovní otec P. Jakub Dominik Štefík nám nově opravené prostory vysvětil.
Slavnostní večer zpříjemnila hudebním a pěveckým vystoupením slečna Lucie Tkačíková
a Daniela Paterová. Po celou dobu probíhala v sále výstava obrazů paní Elišky Dorníkové.
Děkujeme za váš velký zájem a účast na této akci!

Více naleznete na: http://www.hlucinsko.tv/2020-02-06-silherovice-den-otevrenych-dveri-sotevrenim-kulturniho-domu-po-rekonstrukci.html

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 1. 2020 č. 25/2019
RO schvaluje:
ad 25/2020/7

ad 25/2020/8

ad 25/2020/9
ad 25/2020/10
RO souhlasí:
ad 25/2020/5

žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské a terénní služby Charity Hlučín,
U Bašty 275, 748 01 Hlučín pro rok 2020 ve výši 20.000,- Kč. Rada obce pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
cenovou nabídku na restaurátorské práce spojené s obnovou kříže v obci
Šilheřovice od firmy Martin Bocek, reprodukční sochař, kamenosochařské
restaurátorské práce, IČ:47197374. Celkem za restaurátorské práce 205.275,- Kč,
včetně DPH.
cenovou nabídku na rekonstrukci bytu č. 7 na ulici Dolní 162 od firmy Daniel
Reichel, IČ:72997508. Celkem za práce 322.385,- Kč, bez DPH.
nákup cen do tomboly 27. plesu obce Šilheřovice v hodnotě 35.000,-Kč.

s projektovou dokumentací a vydáním územního rozhodnutí k akci
s názvem „D1 Doplnění oplocení dálnice v úseku Rudná (exit 354) – státní hranice,
190210. Jedná se o p.č. 1323/6 v k.ú. Šilheřovice.

-2-

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Dne 21. března 2020 budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
8:00-12:00 hod.
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

Vítání občánků
Vážení rodiče, dne 28. března 2020 se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2020 a má
od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým
občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře
p. Maloňové a p. Pecháčkové.
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. 2. 2020.
Ludmila Maloňová - referentka OÚ Šilheřovice

Kalendáře 2020
Vážení spoluobčané,
na obecní úřadě jsou stále připraveny kalendáře na rok 2020 k vyzvednutí. V kalendáři
naleznete informace o dění v naší obci. Každý rodinný dům (byt v bytových domech) má
nárok na jeden výtisk zdarma.
Ludmila Maloňová – referentka OÚ Šilheřovice
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PODĚKOVÁNÍ

Obecní ples
Dne 31. ledna 2020 se uskutečnil v sále KD v Šilheřovicích 27. Obecní ples pořádaný
zastupitelstvem obce ve spolupráci s obecním úřadem. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří jakkoli pomohli při přípravě a organizaci plesu.
Děkujeme také sponzorům, kteří přispěli do tomboly svým darem, a to:
Dvořák lesy, sady, zahrady, s.r.o.
ZX-BENET CZ s.r.o.
Klub důchodců Šilheřovice
Jan Svěrkoš
Manželé Silvie a Radek Kaňovi
Manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi
Manželé Lenka a Radim Pecháčkovi
KAMA CAR servis s.r.o.
CIMEA TRAVEL Hlučín

Stolářství Petr Krzikalla
Kadeřnictví Klára Křefká
KDU – ČSL Šilheřovice
Sdružení rybářů Šilheřovice
Sdružení včelařů Šilheřovice
Krámek NA NÁVSI
Zahradnictví Korner
Stolařství Hudeček
Manželé Eliška a Milan Šrotkovi
Keramika DORI – Dorota Stárková
Farnost Šilheřovice
Manželé Eva a Ivo Tvrdí
MDDr. Eva Kalusová
MUDr. Markéta Kubatá
Manželé Marie a Jiří Rumpovi
OstraWINA Konečný
Vojtěch Antoš
Manželé Andrea a Stanislav Čajkovi
SWIETELSKÝ stavební, s.r.o.
Tomáš Hájovský – Gras Servis
Hruška zámečnictví
Klempířství Radek Hofrechter
MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
FICHNA – HUDECZEK, a.s.
MED CHLEBIŠ
JANKOSTAV s.r.o.
Vinařství AMBROŽ, Ostrava-Koblov
ELEKTRO Hať
Jan Pavelka
Manželé Pavla a Josef Kačmářovi
Hubert Hruška
Manželé Jana a Gerhard Gebauerovi
Manželé Radka a Pavel Smolkovi
Karla Smolková
SAO Hať

Manželé Marcela a Miroslav Niedermeierovi

Manželé Kateřina a Martin Lazarovi
Manželé Jarmila a Jiří Thomasovi
Rothschildova cukrárna
Manželé Magda a Štěpán Kopiovi
Manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
TJ SOKOL Šilheřovice
Manželé Radmila a Miroslav Piskallovi
Manželé Martina a Stanislav Lipinští
Manželé Jana a Karel Matuškovi
SDH Šilheřovice
Pekárna M + K
Manželé Lenka a Michal Šomodi
Restaurace a penzion „NA NÁMĚSTÍ“
Manželé Alena a Martin Fulnečkovi
Manželé Margit a Jaroslav Tkačíkovi
Lesy ČR
Manželé Květa a Stanislav Machalovi
Manželé Silvie a Roman Schullovi
Manželé Pavla a Martin Thomasovi
Manželé Aneta a Zdeněk Žvakovi
Manželé Lucie a Daniel Reichlovi
Střední škola hotelnictví, gastronomie a
služeb SČMSD s.r.o.
PARK GOLF CLUB OSTRAVA
Manželé Jana a Verner Kolaskovi
Manželé Ludmila a František Maloňovi
Manželé Marcela a Petr Lazarovi
Chlebiš, s.r.o.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
……A ZAČAL NOVÝ ROK 2020
Od začátku roku jsme prošli již spoustu zajímavých akcí. Děti MŠ 7. 1. navštívili Ježíška
v Betlémě, který ozdobil náš kostel. Zazpívali mu písničku a poděkovali za dárky.
22. 1. se děti staly malými vědci v projektu Malý badatel aneb prima pokusy, kde se
zapojovaly do bádání. Moc se jim to líbilo! 28. 1. se setkaly s lektorkou ZUŠ Hlučín,
která pro ně připravila a vedla projektové vzdělávání v oblasti podpory hudebního rozvoje.
Děti si zazpívaly, vyzkoušely netradiční hudební nástroje a samy si také vyrobily svůj
hudební nástroj. Tato instrumentální dílna byla vedena pod názvem „Jak se klepe
na dveře.“ Všechny děti si užívaly hudebního dopoledne.

Společně s dětmi 1. a 2. třídy shlédly v prostorách MŠ pohádku Kašpárkovo dobrodružství.
Tato pohádka s nádhernými loutkami potěšila a pobavila všechny přítomné děti a zpestřila
sváteční dopoledne. Tento den byl zejména důležitý pro žáky 1. třídy, neboť pak slavnostně
obdrželi první školní vysvědčení.
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Také naši starší žáci zažili několik zajímavých akcí. Ať šlo o přednášku, projekt, workshop,
či výlet. Některé Vám rádi představíme, ve svých dalších příspěvcích. Fota z akcí je možno
také shlédnout na webových stránkách školy www.skolasilherovice.cz nebo na Facebooku
či Instagramu.
Mgr. Pavla Kačmářová

Žáci 3. – 5. třídy navštívili workshop zaměřený na řemeslné dílny
Zajímavou tvůrčí akci připravila na středu 15. ledna 2020 v Obecním domě
v Ludgeřovicích Místní akční skupina Hlučínsko. Pro žáky nižšího stupně základní školy
(3. – 5. třídu) zde byl připraven workshop zaměřený na řemeslné dílny.
Žáci si měli možnost vyzkoušet řemeslné činnosti na celkem sedmi stanovištích zaměřených
na bezpečnost práce s požární ochranou, pokrývačství (pokládku střešní krytiny a zkoušku
vodou), kominictví (princip fungování komínu, čištění komínu a kouřovodu), seznámení
se s měřicí a inspekční technikou, životní prostředí a spalování paliv, vyzkoušeli si také
práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadím, řezivem, vrtáky) a na čas si rovněž
zasoutěžili v šroubování metrických matic.
Žáci naší školy byli danou akcí nadšeni a věříme, že mnozí z nich se nechali řemeslem,
které – jak se říká – má zlaté dno, do budoucna náležitě inspirovat.
Mgr. Pavla Kačmářová
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Žáci 2. stupně měli přednášku na téma
Poruchy příjmu potravy
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se na 2. stupni Základní školy a mateřské školy v Šilheřovicích
uskutečnila přednáška na téma Poruchy příjmu potravy. Řeč byla především o mentální
anorexii, bulimii, záchvatovitém přejídání a ortorexii (posedlosti zdravým jídlem).
Obě přednášející byly z Centra Anabell v Ostravě, které od roku 2002 pomáhá osobami
s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Této skupině lidí se věnují jako jediný
poskytovatel sociálních služeb v ČR. Centrum má zastoupení také v Praze a v Brně.
Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění. Jsou léčitelné, ovšem podle
statistik až 10 % nemocných umírá, přičemž jedním z důvodů je stálá tabuizace tématu.
Žáci v rámci přednášky zhlédli dva krátké filmy na dané téma a seznámili se s příčinami
tohoto závažného onemocnění i jeho důsledky v návaznosti na fungování našeho těla.
Dozvěděli se, jak žít vyváženě a zdravě a jakým způsobem pomoci osobě s podezřením
na poruchy příjmu potravy.
Mgr. Pavlína Řehánková

Žáci 8. a 9. třídy navštívili koncentrační tábor Osvětim
Žáci 8. a 9. třídy ve středu 22. ledna 2020 navštívili místo, kde se za 2. světové války
odehrály největší hrůzy moderních dějin lidstva v podobě opravdového lidského utrpení –
koncentrační tábor Osvětim-Březinku/Auschwitz-Birkenau.
Osvětim byla německý vyhlazovací tábor a vstupovalo se do něj bránou
se známým nápisem „Arbeitmachtfrei“ (Práce osvobozuje). Zahynulo zde přibližně
1,5 milionů nevinných lidí v plynových komorách, v důsledku vyhladovění, vyčerpání
z těžké práce či nehumánních lékařských experimentů. Návštěva tohoto místa v lidech
zpravidla zanechá hlubokou stopu.
Při návštěvě Březinky, nacházející se asi 2,5 km od Osvětimi, nás čekalo překvapení. Brána,
která se vepsala do dějin jako brána smrti, byla překryta obrovským stanem, do kterého
nebyl umožněn přístup. Tato opatření byla proto, že se na těchto místech připravovalo
75. výročí od konce války a osvobození tohoto koncentračního tábora. Právě na tyto
události vzpomínáme 27. ledna, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí
holocaustu.
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Poděkování patří Základní škole v Ludgeřovicích za zprostředkování této exkurze!
Mgr. Pavlína Řehánková

Projekt Propagace veřejné dopravy a ODISbusu
Žáci 4. – 6. třídy se dne 28. 1. 2020 zúčastnili projektu Propagace veřejné dopravy
a ODISbusu, který si kladl za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování
veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšil popularizaci, zájem o povědomí veřejnosti
o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou. Přednáška
se realizovala přímo v autobusu, který byl pro tyto účely speciálně upraven. Žáci se poučili,
pobavili a také zasoutěžili o pěkné ceny.
Mgr. Pavla Kačmářová
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Projekt Naše tělo
Pro prohloubení vzájemné spolupráce, komunikace i přátelských vztahů mezi našimi žáčky
1. a 2. třídy, jsme uspořádali 29. ledna projektový den na téma „Naše tělo“. Téma, které je
blízké oběma třídám, jsme probrali doslova od podlahy. Ve smíšených skupinkách si žáci
zopakovali nejen části těla, ale i jejich funkce a péči o tělo samotné. Ať už nás čekali
pracovní listy, hry, tanečky či vyrábění, ničeho se děti nezalekly a dnešní den si všichni užili.
Mgr. Pavla Kalvarová, Mgr. Petra Fojtíková
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Poděkování za zapojení se do projektu Mary´s Meals
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice děkuje všem, kteří se zapojili do sociálního
projektu mezinárodní charitativní organizace Mary´s Meals. Ta se zaměřuje na pomoc
dětem v těžké životní situaci, která jim častokrát brání chodit do školy a vzdělávat se.
Forma pomoci byla dvojí: přispění 421 Kč na nasycení jednoho dítěte na celý školní rok
a dodání baťůžků naplněných podle seznamu školními potřebami. Do projektu se zapojily
všechny třídy, většina pedagogů a řada rodičů. Podařilo se vybrat téměř 7 000 Kč
a nashromáždit 36 baťůžků. Ještě jednou moc děkujeme!
Ani do budoucna se nebráníme tomu, aby naše škola touto nebo podobnou formou
projevila pomoc potřebným.
Mgr. Pavlína Řehánková

Našim žákům přejeme do 2. pololetí školního
roku 2019/2020, mnoho školních úspěchů!
učitelé MŠ a ZŠ Šilheřovice
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE
A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, S.R.O.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V prvních dnech měsíce února odehráli naši muži 2 přípravné zápasy s těmito výsledky:
1. 2. Šilheřovice – Dolní Lhota 4:2
8. 2. Šilheřovice – Třebovice 2:3
V dalších týdnech se pak odehrají tyto přípravné zápasy:
15. 2. Šilheřovice – Darkovičky
22. 2. Šilheřovice – Markvartovice
29.2. Šilheřovice – Píšť
7.3. Šilheřovice – Věřňovice
14.3. Šilheřovice – Dolní Lutyně
Zápasy se odehrají na umělém trávníku v Hlučíně vždy od 17:00. V případě pěkného počasí
je možné, že poslední zápas bude odehrán na hřišti v Šilheřovicích.
Dne 22. 2. bude od 9:00 odehrán turnaj žáků v tělocvičně v Šilheřovicích za účasti těchto
týmů: Darkovice, Hať, Píšť, Štěpánkovice a domácí Šilheřovice. Přijďte podpořit své
ratolesti a zajistěme tak na tomto turnaji pro naše žáky co nejlepší atmosféru.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
Zpráva o činnosti Klubu důchodců za rok 2019
Činnost Klubu důchodců byla zahájena výroční členskou schůzi. Předsedkyně klubu
Hedvika Cibulková přivítala představitele obce pány starostu a místostarostu, pána faráře
a členky kulturní komise. Následovala zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019
a ke schválení plán činnosti na rok 2020.
Klub má 65 členů, ale ne všichni se zúčastňují akcí.
Výbor se sešel 15x a pracoval ve složení: Cibulková Hedvika, Smolková Alena, Miklová
Marta, Nováčková Růžena, Kuchařová Magda.
V roce 2019 se uskutečnily tyto akce:
Únor
- výroční členská schůze
- v rámci projektu Evropské unie „ Bezpečný, aktivní a zdravý senior „ se cca
50 seniorů sešlo na učilišti a ochutnávalo vynikající pokrmy.
Březen
- den babiček a dědečků s přednáškou ředitele Charity Hlučín – kam se obrátit
o pomoc, na co máme nárok….
- Exkurze na čističce odpadních vod. Pan Kolaska nám vysvětlil, jak to funguje,
Duben
aby se do potoka vracela voda čistá.
- připojili jsme se k akci „ Uklidíme Česko „
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Květen

Červen

Září

Říjen
Listopad

Prosinec

- Den matek s hudební produkci p. Višnického, které zvedlo ze židlí všechny
přítomné.
- v rámci projektu „Bezpečný, aktivní a zdravý senior“ jsme se zúčastnili
přednášek na téma: rehabilitace, dieta, bezpečí, zdraví v klubu seniorů
v Owsiszach v Polsku.
- v rámci EU projektu bylo další setkání pod názvem„ Spotkanie z kuchta
Šlonska.“ Vařil kuchař Michal Balazy, který vařil pro královnu Alžbětu II.,
pro nástupce trůnu Bahrajnu, šejka Nasera bin Hamada Al Kalifa,
pro prezidenta Lecha Walesu….
- lázně Vyšné Ružbachy – celkem 47 důchodců relaxovalo v termálních
bazénech a léčebných procedurách. Možnost byla i rehabilitace na koni.
Absolvovali jsme plavbu na pltích po řece Dunajci, prošli se v korunách
stromů Bachlebka, trasa je 1234 m dlouhá a nádherný výhled
z panoramatické terasy a 32 metrů vysoké věže. Dolů to někteří sjeli 67 m
dlouhým suchým toboganem.
- Výlet – poutní místo Velehrad, zámek Buchlovice, vinný sklípek
v Polešovicích pan Nikodéma Míši s degustaci a cimbálovkou.
- zúčastnili jsme se akce„Kluby klubům“ v Hlučíně. Hromské mobily v podání
p. Cibulkové a p. Miklové pobavily všechny.
- Den seniorů s harmonikou a houslemi pod vedením p Kolára.
- položením kytice na hrob jsme uctili památku obětí obou světových válek.
- pohodové odpoledne v Rotschildové cukrárně s paní Janou Schlosarkovou
„Co se na Prajske stalo, u kafeja povědalo.“ Škoda, kdo tam nebyl, tak to
neví.
- ještě jednou krásné odpoledne s paní Evou Tvrdou, která představila svou
novou knihu „Očima vidět/Očamividžeč.“ Mimo jiné ji inspirovalo 100. výročí
připojení Hlučínska k Československu. Autorka se vrací k tématu našeho
kraje. Zvláštnosti knihy je dvojjazyčnost – čeština i laština. Oběma
spisovatelkám děkujeme.
- Martinská husa v restauraci Dolní dvůr neměla chybu.
- přišel Mikuláš, čert i anděl. Abychom si zasloužili dárek, zpívali jsme koledy
pod vedením p. Gabriela. Tombola byla bohatá, 75 cen, přesto někteří
to štěstí neměli. Bylo na ně pamatováno aspoň čokoládou.

V roce 2019 jsme spolupracovali na akcích:
- Stavění máje
- Kácení máje
- Festival příležitosti
- Pivní slavnosti
- Uklidíme Česko
- Spolupracujeme s Klubem důchodců v Hlučíně.
Velmi dobrá je spolupráce s Klubem seniorů v Chalupkách. Vzájemně se zúčastňujeme
na akcích v hojném počtu.
Našim jubilantům blahopřejeme na našich akcích nebo je navštěvujeme s dárkem doma.
Závěrem děkujeme obecnímu úřadu za finanční podporu a vstřícnost.
Poděkování patří také našim sponzorům a věříme, že nám zachovají přízeň i nadále.
Za výbor Klubu důchodců
Hedvika Cibulková
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POZVÁNKA
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2020 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice

Termín

Název

Pořadatel

Místo

20. března 2020

Den babiček a dědečků

Klub důchodců

Sál OÚ

28. března 2020

Vítání občanků

Obecní úřad

Sál OÚ

30. dubna 2020

Stavění máje

Obecní úřad

Baumšula

15. května 2020

Den matek

Klub důchodců

SálOÚ

16. května 2020

TFA – silová soutěž

Hasiči

Baumšula

29. května 2020

Kácení máje + letní kino

Obecní úřad

Baumšula

5. června 2020

Vaječina

KDU - ČSL

Baumšula

13. června 2020

Pivní slavnosti

Obec Šilheřovice

Baumšula

14.-16. srpna 2020

Šilheřovický odpust

OÚ, ODS

28. srpna 2020

Ukončení prázdnin – letní kino Obecní úřad

5. září 2020

Šilheřovický šlaušek

Prajzský spolek

12. září 2020

Strassenfest 2020

ZAFAMA

25. září 2020

Vinobraní

Obecní úřad

Hřiště
Farní,
Za Farou,
Maštalní
Baumšula

27. září 2020

Obecní mše

Obecní úřad

Kostel

16. října 2020

Den seniorů

Klub důchodů

Sál OÚ

23. října 2020

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Sál

OÚ, ŘKF

Hřbitov

Klub důchodců

Restaurace

Obecní úřad

Baumšula

13. listopadu 2020

Uctění památky válečných
veteránů
Martinská husa

27. listopadu 2020

Rozsvícení stromu

11. listopadu 2020
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Baumšula,h
řiště
Baumšula

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU
PO REKONSTRUKCI
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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
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Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Ludmila Maloňová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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