Šilheřovický zpravodaj
Únor 2016

„Setkání v rámci česko-polské spolupráce“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

vedení obce Šilheřovice se začátkem měsíce sešlo s kolegy z Hati, Píště a Gminy
Krzyzanowice, aby zhodnotilo česko-polskou spolupráci v uplynulém roce. Posezení
proběhlo ve velmi pohodové a příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si nadmíru
pochvalovali loňskou spolupráci na úrovni kulturních, společenských a sportovních akcí.
V druhé polovině setkání došlo k přípravě kalendáře CZ-PL spolupráce na letošní rok.
Naše obec do něj zařadila devět událostí (viz. Mezinárodní kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí na rok 2016). Budeme velmi rádi, když si z bohaté
nabídky vyberte i akce pořádané našimi partnery na CZ-PL pohraničí.

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 1. 2016 č. 41/2016
RO schvaluje:
ad 41/2016/2 Nákup daru do tomboly na Ples Hlučínska, konaný dne 6. 2. 2016 ve výši
4.000,- Kč
ad 41/2016/3 Výzvu pro p. XXXXX, XXXXX k vyklizení obecního bytu
ad 41/2016/4 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu
na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ v maximální výši
262.000,- Kč na realizaci projektu „Energetické úspory objektu kulturního
domu v obci Šilheřovice“
ad 41/2016/4 Znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na realizaci projektu „Energetické úspory objektu kulturního domu v obci
Šilheřovice“
ad/41/2016/5 Finanční odměnu p. XXXXX, XXXXX ve výši 2.000,- Kč za 160
bezpříspěvkových odběrů krve
ad 41/2016/6 Pro akci „Rodičovský ples“ výjimku z čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to dne 30. 1. 2016 od 22:00 hod.
do 00:00 hod. a 31. 1. 2016 od 00:00 hod. do 05:00 hod.
ad 41/2016/8 Prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor p. XXXXX na adrese
Střední 408, Šilheřovice, a to na dobu 5 let
ad 41/2016/9 Udělit souhlasné stanovisko k záměru výstavby podporovaného bydlení
na pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Šilheřovice
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

-6-

Spekulace s pozemky na Hlučínsku?
V posledních dnech se v poštovních schránkách majitelů polností objevil dopis odeslaný
společností Hlučínská zěmědělská, a.s., která nabízí odkoupení polností za velmi lukrativní
cenu. Na první pohled se nejedná o nic neobyčejného natožpak nelegálního. Považujeme
však za vhodné upozornit občany na několik faktů a okolností, které jsou v rozporu
s etickými normami a čestným jednáním.
Nabídka odkoupení polí má u adresáta vzbudit dojem, že zájem o inkriminované pozemky
je zcela seriozní. To podtrhuje jak název společnosti, tak vzletná fráze v úvodu dopisu:
„Hlučínská zemědělská je ryze českou společností, která respektuje zásady zodpovědného
hospodáře. Naší základní filozofií je dlouhodobé vlastnictví půdy s důrazem na šetrnou péči
o půdu s cílem udržet a zvýšit její úrodnost.“
Do jaké míry je toto šlechetné motto skutečně naplňováno, prozradí již první nahlédnutí do
obchodního rejstříku. Tam zjistíme, že společnost vznikla v roce 2007 pod názvem
EUFRAT INVEST a současné jméno Hlučínská zemědělská obdržela teprve 27. 8. 2015!
Předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod
a nespecifikované služby. Když porovnáme tyto skutečnosti s výše uvedeným citátem,
zjistíme, že jediným výrokem, který má reálnou oporu, je „ryzí českost společnosti“.
Jediným akcionářem je totiž Ing. Leoš Navrátil z Bakova nad Jizerou.
Mějme na paměti, že uvedená pole získali do vlastnictví za nelehkých podmínek naši
předkové, kteří o ně v důsledku kolektivizace v zápětí přišli. V současnosti na pronajatých
polnostech vzorně hospodaří místní zemědělské podniky.
Nechceme mařit obchodní jednání, které je zcela v souladu s platnou legislativou České
republiky. Každý občan má právo na svobodné nakládání se svým majetkem. Jen bychom
rádi apelovali na spoluobčany, aby domysleli důsledky hromadného skoupení půdy
do rukou jediného vlastníka.
Jiří Neminář

EKOLOGICKÁ PORADNA

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská
odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco
moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních
letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat
už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali,
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně
poškodila.
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Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň
i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838
na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc.
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických,
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení
za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad
musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Šilheřovice zajišťuje již 4 roky kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz
sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří Obec Šilheřovice finanční prostředky, které bychom jinak
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem
5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit
své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení
na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
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Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit
si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete
ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských
sborů po celé republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič
získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace
je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v lednu 2016

LEDEN

Datum

Akce

11.1.
15.1.

Trilopark – 1.- 9. tř. – ukázky pravěkých živočichů
Zápis dětí do 1. třídy (Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žvaková)
Exkurze žáků 8. a 9. třídy do Osvětimi – naše děti se přidaly
k ZŠ a MŠ Ludgeřovice (Mgr. Řehánková)
Rozdání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2015/2016
Pololetní prázdniny

25.1.
28.1.
29.1.

-9-

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.
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Soutěž Koruna kreativity 2016
V únoru 2016 se do celostátního pražského finálového kola soutěže Koruna kreativity
probojovala žákyně SŠ v Šilheřovicích, a to 2. ročníku oboru Kadeřnice Darina Fulnečková.
Jednotliví soutěžící soupeřili v kategoriích: dámský společenský účes, Body art, Nail art,
špendlení oděvů, pánský střih a styling – všechny ve stylu Lady Gaga.
Naše soutěžící se ve vysoké konkurenci umístila na krásném 12. místě v kategorii dámský
společenský účes. Mezi porotou byly velmi významné osobnosti tohoto kreativního oboru,
např. Pavel Filandr, Paul Bauman, Jakub Syllte a další. Dája na takovéto úrovni soutěžila
poprvé, tak věříme, že to pro ni byla dobrá zkušenost a dobrý start pro další zajímavé
a stejně prestižní soutěže.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V lednu začaly pravidelné tréninky v rámci přípravy pro jarní část sezóny 2015/2016.
Mužstvo mužů také odehraje 4 přátelské zápasy a to v termínech 12. 2. s Markvartovicemi,
26. 2. s Heřmanicemi, 11. 3. s Vřesinou a 18. 3. s Koblovem. Všechny zápasy se budou hrát
od 18:30 na umělé trávě v Hlučíně. Poslední utkání se může podle počasí uskutečnit
na hřišti v Šilheřovicích.
Dne 30. 1. se odehrál v místní tělocvičně turnaj minižáků, kterého se zúčastnilo 5 týmů.
Výsledky zápasů
Šilheřovice – Hať 4:3, CZ-PL team - Píšť 1:2, Tworków – Šilheřovice 0:0,
Hať - CZ-PL team 0:2, Píšť - Tworków 1:3, Šilheřovice - CZ-PL team 1:2, Hať – Píšť 3:1,
Tworków - CZ-PL team 0:0, Šilheřovice - Píšť 3:0, Tworków – Hať 2:0
Konečná tabulka
1
2
3
4
5

Tworków
Šilheřovice
CZ – PL tým
Hať
Píšť

8b
7b
7b
3b
3b
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5:1
8:5
5:3
6:9
4:10

Nejlepším brankářem byl zvolen brankář Tworkówa, Oskar Panek, nejlepším střelcem pak
hráč Píště Jakub Piskala a nejlepším hráčem celého turnaje pak Patrik Schulla
ze Šilheřovic. Navíc v každém z pěti týmů byl zvolen nejužitečnější hráč svého klubu.
Za Šilheřovice to byl Josef Kulhavý a za CZ-PL TEAM Daniel Klok.
Rádi bychom také poděkovali sponzorům, kteří se zasloužili o zdárný průběh turnaje.
SPONZOŘI TURNAJE
Manželé Kuchařovi, Stavby Machala, Jiří Schindler, manželé Kučerovi, manželé Reichlovi,
KAMA CAR servis, M+K pekárna, manželé Robenkovi, DB Trans – Šilhan Josef, domácí
potřeby Čecháček, truhlářství Jan Miník, MUDr. Daniel Gavlíček, Vilibald Thomas, Statek
Šilheřovice – Jan Svěrkoš, Rotschildova cukrárna, Autoservis Jiří Duda, Autodoprava
Martin Fulneček, Miroslav Piskalla, Adam Pavlínek.
Poděkování patří také manželům Tylečkovým, Miníkovým, Kulhavým, Kopiovým,
Schullovým, Zdeňku Žvakovi, kulturně sportovní komisi obce Šilheřovice, obci Šilheřovice
a všem kteří se podíleli na přípravě turnaje včetně rozhodčích Romanu Redzinovi a Jiřímu
Nováčkovi a trenérům Marcelu Janoschovi, Anně Lazarové a především hlavnímu
organizátorovi Romanu Schullovi.
Starší přípravka Šilheřovic se rovněž zúčastnila turnaje v Dolním Benešově, kde kluci
soupeřili s o rok staršími hráči a za to jim patří velké uznání. Nakonec vybojovali 8. místo.
Výsledky ve skupině: Dolní Benešov - Šilheřovice 4:1. Šilheřovice - Štěpánkovice 3:3
Šilheřovice - Slavkov 1:1. Zápas o umístění: Šilheřovice - Holasovice 0:0 (na penalty 1:2).
Děkujeme za dopravu Květě Machalové, Jardovi Tylečkovi a Ondrovi Kučerovi.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka
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UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ ŠILHEŘOVICE
Dovolujeme si touto cestou srdečně poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli a tím tak
podpořili bohatou tombolu jak na RODIČOVSKÉM PLESE, tak i na DĚTSKÉM
MAŠKARNÍM PLESE.
Věříme, že se všem letošní 17. ročník plesu líbil a budeme se těšit na další ples, který se bude
konat 18. 2. 2017, na který vás tímto srdečně zveme.
Výbor spolku Unie rodičů

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

Název

Pořadatel

Místo

5. března 2016

Den pro ženu

Unie rodičů při ŽS

Hotelová škola

6. března 2016

Dětský maškarní ples

Rodiče dětí MŠ

Kulturní dům

12. března 2016

Vítání občánků

Obecní úřad

sál OÚ
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13. března 2016

Den babiček a dědečků

Klub důchodců

27. března 2016

Hledání velikonočního zajíčka

8. dubna 2016

Vítání jara

Klub důchodců

29. dubna 2016

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

7. května 2016

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

13. května 2016

Smažení vaječiny

KDU - ČSL

Baumšula

14. května 2016

TFA – silová soutěž dospělých

Hasiči

Baumšula

22. května 2016

Den matek

Klub důchodců

sál OÚ

27. května 2016

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

3. června 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

24. - 26. června 2016 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

16. července 2016

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

12. srpna 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

13. srpna 2016

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

14. srpna 2016

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

3. září 2016

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

3. září 2016

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

10. září 2016

Strassenfest

18. září 2016

Mše svatá u příležitosti 639 let obce

Obecní úřad

Kostel

23. září 2016

Rozloučení s létem

Klub důchodců

30. září 2016

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

1. října 2016

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

14. října 2016

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

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 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad
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Unie rodičů při ZŠ

sál OÚ
Baumšula

Kostel

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

Název akce

1.

Termín

Organizátor

Novoroční koncert

10.01.2016

Obec Hať

2.

Novoroční koncert duchovní hudby

10.01.2016

Obec Píšť

3.

Mezinárodní turnaj halového fotbalu

30.01.2016

Obec Šilheřovice

4.

Den pro ženu

05.03.2016

Obec Šilheřovice

28.03.2016

Gmina Krzyżanowice

21.-22.04.2016

Gmina Krzyżanowice

09.05.2016

Obec Šilheřovice

5.
6.
7.

Wielkanocna Procesja Konna
w Bieńkowicach
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych w Tworkowie
Mezinárodní školní fotbalový turnaj „O
pohár starosty obce“

8.

Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev
mužů i žen

13.05.2016

Obec Píšť

9.

TFA – Hasičská silová soutěž

14.05.2016

Obec Šilheřovice

10.

Hudba nezná hranic

15.05.2016

Obec Hať

11.

Jarmark na granicy w Chałupkach

22.05.2016

Gmina Krzyżanowice

12.

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena

28.05.2016

Gmina Krzyżanowice

13.

Letní kino

03.06.2016

Obec Šilheřovice

14.

HAFEST

04.06.2016

Obec Hať

15.

Noc kostelů s pogramem – koncert aj.

10.06.2016

Obec Píšť

16.

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Červen 2016

Obec Hať

17.

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

Červen 2016

Obec Šilheřovice

18.

Cyklovýlet Píšť a okolí

11.06.2016

Obec Píšť

18.06.2016

Obec Hať

18.06.2016

Obec Hať

19.
20.

XVIII. ročník soutěže mladých hasičů „ O
putovní pohár starosty obce“
XVII. ročník turnaje v kopané žáků „ O
putovní pohár starosty obce“

21.

Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu

18.06.2016

Gmina Krzyżanowice

22.

IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych

19.06.2016

Gmina Krzyżanowice

23.

Den obce

25.06.2016

Obec Hať

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

24.

25.

Spływ Kajakowy „Otwieranie
Granicznych Meandrów Odry
X Międzynarodowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Raciborskiego

26.

Tradiční turnaj v minogolfu

14.07.2016

Obec Píšť

27.

Pivní slavnosti

16.07.2016

Obec Šilheřovice
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28.

Międzynarodowy Turniej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016
na prostranství před obecním úřadem
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj

23.07.2016

Gmina Krzyżanowice

06.08.2016

Obec Píšť

05.-08.08.2016

Obec Píšť

06.08.2016

Obec Píšť

Tradiční Píšťský odpust (2 bohoslužby
a odpolední koncert duchovní hudby

07.08.2016

Obec Píšť

30.

Dožínky

28.08.2016

Obec Hať

31.

Dożynki Gminy Krzyżanowice
w Zabełkowie

17.-18.09.2016

Gmina Krzyżanowice

32.

Chovatelská a zahrádkářská výstava

17.-18.09.2016

Obec Hať

33.

Krmáš

18.09.2016

Obec Hať

34.

Zahradkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby

01.-02.10.2016

Obec Píšť

35.

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

29.

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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