Šilheřovický zpravodaj
Září 2019

„Strassenfest

2019“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou již dávno historií a léto se nám pomalu a jistě chýlí ke konci. Doufám, že jste
si to letošní řádně užili a nabrali sil do dalších měsíců.
V průběhu léta se rada obce věnovala opravám komunikace Rakowiec, točny autobusů
a části úseku na ulici Polní. Další opravy byly spojeny s naší školkou a hřbitovem. Radní
obce se také zabývali výběrovým řízením na zhotovitele rekonstrukce hřiště u základní
školy na ulici Střední v rámci projektu podaného u Ministerstva pro místní rozvoj.
Závěrem dovolte, abych poděkoval celému organizačnímu výboru akce „Strassenfest 2019“
a všem obyvatelům ulic Střední, Sokolská, Záhumenní, Spojovací a Studená za opravdu
vřelé přivítání a pohostinnost!

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

DOTACE

Dotační program:
Podpora:
Dotace:

„Údržba o obnova kulturních prvků a venkovských pro rok 2019“
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
136.850,- Kč

Předmětem této dotace je obnova kříže v naší obci. Jedná se o pískovcový latinský kříž
s plastickým litinovým korpusem Krista z konce 19. století nacházející se u bočního vchodu
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
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Projekt:
Dotace:
Program:
Dotační titul č.6:

Rekonstrukce hřiště základní školy v Šilheřovicích
3.472.000,- Kč
Podpora rozvoje regionů 2019+
Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce hřiště pro žáky základní a mateřské školy.
Nové multifunkční hřiště umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své
pohybovéaktivity a to provozováním nejen kolektivních sportů.

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 12. 6. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 4/2019/1
Program jednání, předložený starostou obce doplněný o body „Investiční
akce v obci“ a „Dopis od spoluobčanů“ a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 4/2019/3
Ověřovatele zápisu Karlu Smolkovou a Štěpána Kopiu
ad 4/2019/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 4 konaného dne18. 3. 2019
ad 4/2019/8
Plán společných zařízení při Komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Šilheřovice
ad 4/2019/11 Dohodu o ukončení Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření mezi
Ing. Jiřím Turoněm a Obcí Šilheřovice
ad 4/2019/12 Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi
Moravskoslezský audit, s. r. o. a Obcí Šilheřovice
ad 4/2019/18a Změnu omítek za SDK na sále za cenu 202 451,50 Kč bez DPH
ad 4/2019/18b1 Dohodu mezi Tělovýchovnou jednotou Ostrava a Obcí Šilheřovice ve věci
souhlasu s realizací stavebních zásahů spojených s opravou povrchu
komunikace a točny parc. č. 1443/1, 1443/2 a 1443/3 v k. ú. Šilheřovice
2
ad 4/2019/18b Opravu autobusové točny zhotovitelem Jankostav s. r. o., IČ: 25855581,
se sídlem Štěpaňakova 31/714, Ostrava – Kunčice, za nabídkovou cenu
498 928,23 Kč bez DPH
ad 4/2019/18c Opravu části komunikace ulice Polní zhotovitelem Jankostav s. r. o.,
IČ: 25855581, se sídlem Štěpaňakova 31/714, Ostrava – Kunčice,
za nabídkovou cenu 293 638,87 Kčbez DPH
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 4/2019/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 3 konaného dne 18. 3. 2019
ad 4/2019/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 9/2019 – 12/2019
ad 4/2019/7
Rozpočtová opatření č. 3/2019
ad 4/2019/9
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
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ad 4/2019/10

ad 4/2019/14
ad 4/2019/15
ad 4/2019/16
ad 4/2019/17
ad 4/2019/19

Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku obce Šilheřovice za rok 2018 s tím, že bylo
seznámeno s přijatým opatřením k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Výroční zprávu starosty obce za rok 2018
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2018
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2018
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2018
Dopis od spoluobčanů obce ve věci snížení počtu výjimek ze zákona o rušení
nočního klidu (OZV č. 3/2016) a pověřuje starostu odpovědi

Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 4/2019/13 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Šilheřovice za rok 2018, a to bez výhrad
Zastupitelstvo pověřilo:
ad 4/2019/11 Starostu obce podpisem Dohody o ukončení Smlouvy o vykonání
přezkoumání hospodaření mezi Ing. Jiřím Turoněm a Obcí Šilheřovice
ad 4/2019/12 Starostu obce podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
obce mezi Moravskoslezský audit, s. r. o. a Obcí Šilheřovice

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 5. 6. 2019č.15/2019
RO schvaluje:
ad 15/2019/4 Dodatek ke Smlouvě o nájmu prostor a pověřuje starostu podpisem
ad 15/2019/6 Účetní závěrku ZŠ/MŠ Šilheřovice

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 26. 6. 2019 č. 16/2019
RO schvaluje:
ad 16/2019/3 čtvrtý a pátý převod financí k předfinancování projektu v rámci CZ-PL spolupráce
ad 16/2019/4
ad 16/2019/6

ad 16/2019/7
ad 16/2019/8

ve výši 65.780,- Kč a 33.923,- Kč
řediteli ZŠ a MŠ Šilheřovice, p.o. platový výměr na základě stanovení odborné
praxe ke dni 1.8.2019
udělit souhlasné stanovisko vlastníka veřejné účelové komunikace p.č. 1674
k zřízení sjezdu na pozemek p.č. 1575/2 vše v k.ú. Šilheřovice s tím, že je nutno
doložit stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Opava. Komunikace
je v majetku obce
jako nejvýhodnější cenovou nabídku od firmy Daniel Reichel (IČO:72997508) –
498.200,- Kč bez DPH – rekonstrukce sociálního zázemí mateřské školky
Smlouvu o podnájmu pozemku za účelem umístění stavebního lešení z důvodu
oprav kulturního domu
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 7. 2019 č. 17/2019
RO schvaluje:
ad 17/2019/2 Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí na rok
ad 17/2019/3
ad 17/2019/4
ad 17/2019/7

2020 s firmou Pražská plynárenská a.s. se sídlem Národní 37, Praha 1, 110 00
za cenu 1448 Kč/1MWh . Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
šestý převod financí k předfinancování projektu v rámci CZ-PL spolupráce ve výši
9.600,- Kč
ředitelce ZŠ a MŠ Šilheřovice převedení kladného hospodářského výsledku z roku
2018 ve výši 35.730,52 Kč do rezervního fondu ZŠ
rozpočtové opatření č. 5/2019

RO souhlasí:
ad 17/2019/5 spoužitím kladného hospodářského výsledku za rok 2018 na částečnou úhradu studie
a materiálu na opravy. Rada obce schvaluje proplacení doplatku za studii
proveditelnosti a materiál na opravy ve výši 16.038,- Kč

RO rozhodla:
ad 17/2019/6 o poskytnutí odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Šilheřovice,
příspěvková organizace dle předloženého návrhu

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané, v týdnu od 23. 9. 2019 se budou v naší obci provádět opisy vody, které
bude provádět náš zaměstnanec p. J. Aujezdský.

Velkoobjemové kontejnery
Dne 5. října 2019 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.
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Kontejner na použitý jedlý olej
Vážení spoluobčané,
od 1.10. 2019 bude přistaven k obecnímu úřadu kontejner na použitý jedlý olej.
Třídění tuků a olejů má speciální pravidla. Nádoba, ve které se tuk či olej do kontejneru
vhazuje, nesmí být skleněná a musí být dobře zavřená. Přepálený olej z friťáků nebo pánve
je potřeba slít do plastové lahve, zašroubovat ji a odnést do speciální plastové popelnice.
Žádáme Vás, abyste takto připravené nádoby stavěli k zadním vratům do připravené
bedny. Naši pracovníci pak budou nádoby vhazovat do kontejneru.
JEDNÁ SE POUZE O JEDLÉ OLEJE A TUKY, NÉ MOTOROVÉ A JINÉ!!!
Bližší informace u paní Pecháčkové Lenky tel. č.: 595 054 120

Čipování psů

Dne 26.10. 2019 bude v naši obci probíhat čipování psů.
Kdo má zájem o čipování, nechť se dostaví na obecní úřad zaplatit zálohu
Kč 200,- do 18.10. 2019
Čipy bude objednávat MVDr. Červenka Oldřich, který objedná pouze tolik čipů, kolik lidí
se přihlásí a zaplatí zálohu. Doplatek se bude platit v den čipování na místě (cca Kč 200,-).

PROSBA

Prosím o pomoc při hledání jakékoliv fotografie mého dědy Theodora Michálka (nar. 9. 11.
1909, zemřel 3. 3. 1965, bydliště Šilheřovice). Před 2. světovou válkou pracoval jako kočí
v Šilheřovicích.
Kontakt: evka.musilka@seznam.cz
Děkuji Eva Musilová.
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PODĚKOVÁNÍ

Strassenfest 2019
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali, že ve slunečné sobotě dne 14.09.2019 se v Šilheřovicích konal
již tradiční Strasssenfest, který v tomto roce pořádaly ulice Střední, Sokolská, Studená,
Spojovací a Záhumení. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se účastnili příprav
slavnosti, stejně jako těm, kteří se Strassenfestu účastnili a věříme, že jste si odnesli spousty
hezkých vzpomínek a užili jste si jej, jak nejlépe to šlo.
Děkujeme rovněž OÚ Šilheřovice za finanční podporu a všem těm, kteří na akci finančně
přispěli. Poděkování rovněž směřuje k naším hasičům, kteří se s vervou zhostili
organizování dopravy a její plynulosti.
Doufáme, že i příští rok se zase všichni sejdeme na nějaké ulici a společně oslavíme další
Strassenfest.
Za organizační výbor
Mgr. Petr Juras

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Pokaždé je to jiné,ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny ani dny. Naše návštěva by se dala počítat
na minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely…
Vše, co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro ně velmi náročné,
neboť stav nemocného se zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná,
pacient byl úplně klidný a pomalu končící svůj život. Nebyla potřeba žádných léků…
Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující, milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka
trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité,
bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že to udělali správně
a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky
dostalo.Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to
ujištění, že vše dokázali zvládnout až do konce. Děkujeme.
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Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti
v poslední fázi jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak,
aby umírající mohl zůstat doma mezi svými blízkými až do konce. Každý den vyjíždí
naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také sociální
pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici 24 hodin denně.
Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji
pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní hospicový stacionář
a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete
také na www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“,
do kterého se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem.
Přidejte se k nám.Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a
www.papucovyden.cz.

Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
aIng. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak
klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi,
když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu.Úsporné zářivky
a LEDky je všakpotřeba odevzdat k recyklaci. Díky recyklaci se totiž využije více než 90%
materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Zářivky navíc obsahují malé množství jedovaté rtuti,
kterou je třeba ekologicky zneškodnit.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem
okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnoumobilní aplikaci„Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní
úřad, nebo další místave vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby.
Aplikacisi můžetezdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletus operačním
systémem AndroidneboiOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný
popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.
QR kód iOS QR kód Android

V Šilheřovicích můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře Střední 305,
Šilheřovice nebo zanést do malésběrné nádoby, která je umístěnav přízemí obecního úřadu.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů
i dalších elektrozařízenípro Šilheřovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst aplně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetříobec Šilheřovicefinanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na
recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a jinými elektrozařeními
dočtete na www.ekolamp.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

…NĚCO KONČÍ A NĚCO ZAČÍNÁ…
A tak jsme začali i my. Předškoláci, školáci, učitelé aostatní zaměstnanci jsme společně
zahájili nový školní rok. Náš začátek byl tentokrát ale jiný! Změnilo se částečně školní
prostředí, objevily se nové tváře učitelů a změnu zaznamenalo rovněž vedení školy. V čele
našich pedagogů je Mgr. Jan Pavelka, který má bohaté zkušenosti ve funkcíchředitele školy
i zástupce ředitele, je úspěšným koordinátorem a řešitelem projektů.
K prvotním úspěchům patří dobré navázání spolupráce se zřizovatelem, který se rozhodl
podpořit a financovat nutnou opravu koupelny pro děti mateřské školy. Nová koupelna
se dětem velmi líbí a cítí se v prostředí MŠ příjemněji. Zřizovateli a šikovným řemeslníkům
patří upřímné poděkování za vstřícný přístup.
Učitelé připravili pro žáky moderní prostředí, aby se žákům ve škole více líbilo. Děti
4. třídy, pod vedením Mgr. Petry Fojtíkové, uvítaly s kulturním programem žáky 1. třídy,
kterou v tomto školním roce povede Mgr. Pavla Kalvarová. Nyní je zapsáno 159 žáků
v základní škole a 50 dětí ve škole mateřské. Všechny informace „O NÁS“si můžete přečíst
či zhlédnout na nových webových stránkách školy, které již brzy budou v provozu.
Za celý kolektiv zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy v Šilheřovicích přeji dětem
i rodičům pevné zdraví, mnoho úspěchů a dobrý školní rok 2019/2020!
Mgr. Pavla Kačmářová, zástupkyně ředitele školy

Během prázdnin proběhly práce na sociálním zařízení v MŠ v Šilheřovicích.
Pro naše nejmenší čekámilé překvapení v podobě barevných toalet a umývadel.
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POZVÁNKA
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ČERVEN/ČERVENEC/SRPEN
Ještě v červnu odehráli naši minižáci (ročník 2011 a výš) fotbalový turnaj v Tworkówě
s následujícími výsledky:
NaprzódRydułtowy - TJ Sokol Šilheřovice 4:1
TJ Sokol Šilheřovice - SKRA CzęstochowaBiali 0:5
TJ Sokol Silherovice - SportkontaktWisła 0:2
LKS TworkówRed - TJ Sokol Silherovice 0:0

Tabulka
Družstvo

Skóre

Body

1

SportkontaktWisła

12:2

12

2

SKRA CzęstochowaBiali

15:3

9

3

LKS TworkówRed

1:10

4

4

NaprzódRydułtowy

6:9

3

5

TJ Sokol Šilheřovice

1:11

1

Po utkáních ve skupině pak bojovali naši hráči o konečné umístění s následujícími
výsledky:
NaprzódRydułtowy – TJ Sokol Šilheřovice 2:0
AP Gol Racibórz – TJ Sokol Šilheřovice 0:2
RTS ODRA K-Koźle – TJ Sokol Šilheřovice 0:3
TJ Sokol Šilheřovice – LKS Tworkówzieloni 2:0

Tabulka
Družstvo

Skóre

Body

1

NaprzódRydułtowy

21:0

12

2

TJ Sokol Šilheřovice

7:2

9

3

AP Gol Racibórz

7:12

6

4

LKS Tworkówzieloni

3:12

3

5

RTS ODRA K-Koźle

0:12

0

Naše mužstvo se po bojovném výkonu umístilo na konečném 17.místě. Nejlepším hráčem
Šilheřovic byl vyhlášen Filip Šomodi.
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Trenéři žáků a minižáků by tímto chtěli také poděkovat nejen hráčům, ale také rodičům
za veškerou práci, kterou vykonávají v průběhu celé sezóny.

V průběhu července se v Šilheřovicích odehrál turnaj mužů za účasti týmů Darkoviček,
Hati, Ludgeřovic, Věřňovic a Šilheřovic. Celkovými vítězi se pak stalo mužstvo
z Ludgeřovic. Náš tým skončil na konečném 4.místě po následujících výsledcích
Šilheřovice – Věřňovice 0:3
Šilheřovice – Ludgeřovice 0:3
Šilheřovice – Darkovičky 1:2
Šilheřovice – Hať 1:0
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V srpnu pak začala nová fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci, žáci,
muži A a B následující zápasy:
MUŽI A
Šilheřovice – Hrabová 2:3
Krásné Pole – Šilheřovice 4:3
Šilheřovice – Hať 1:0
Šilheřovice – Řepiště 2:2
Šilheřovice – Svinov 6:1
MUŽI B
Šilheřovice B - Strahovice B 4:2
Šilheřovice B – Štěpánkovice B 2:0
Kobeřice B – Šilheřovice B 2:5
ŽÁCI
Šilheřovice - Mokré Lazce 3:6
MINIŽÁCI
Šilheřovice - Háj ve Slezsku 3:3
Šilheřovice – Hať 6:12

Doufáme, že nám naši fanoušci zůstanou věrní a budou náš tým podporovat po celou
sezónu.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

KALENDÁŘ
Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2019 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

27. září 2019
29. září 2019

Vinobraní
Mše svatá za obec

Obecní úřad
Obecní úřad

Baumšula
Kostel

11. října 2019
18. října 2019

Setkání s jubilanty
Den seniorů

Obecní úřad
Klub důchodců

Restaurace
Sál OÚ

Obecní úřad

Hřbitov

Obecní úřad

Baumšula

8. listopadu 2019
29. listopadu 2019

Uctění památky
válečných veteránů
Rozsvícení vánočního
stromu
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2019 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p.č.
34.

Název akce
Mezinárodní bowlingový turnaj

35.
36.
37.

Adventní prodejní výstava
Vánoční trhy
Vánoční ladění

Termín
15. nebo
22.11.2019
24.11.2019
08.12.2019
12/2019

Organizátor
Krzyzanowice
Píšť
Hať
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.

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
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Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.

INZERCE
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