Šilheřovický zpravodaj
Únor 2014

Školení hasičů k vybudovanému protipovodňovému systému v naší obci

RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 2. 2014 č. 90/2014
RO schvaluje:
ad 90/2014/3

ad 90/2014/4

ad 90/2014/6

ad 90/2014/11
ad 90/2014/15

ad 90/2014/16

RO pověřuje:
ad 90/2014/2

ad 90/2014/8

ad 90/2014/9

ad 90/2014/13
ad 90/2014/15

ad 90/2014/16

Bezúplatné převzetí majetku Sdružení obcí Hlučínska dle předávacího
protokolu. Tento majetek pořídilo Sdružení obcí Hlučínska v rámci
projektu „Vybavení cyklostezek Hlučínska – rozvoj cestovního ruchu
mikroregionu“.
Znění Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí z majetku Sdružení
obcí Hlučínska dle předávacího protokolu do majetku obce Šilheřovice.
Tento majetek pořídilo Sdružení obcí Hlučínska v rámci projektu
„Vybavení cyklostezek Hlučínska – rozvoj cestovního ruchu
mikroregionu“.
Nabídku firmy JAS AIR CZ s.r.o. na možnost využití leteckého
snímkování, které společnost v našem regionu plánuje pro rok 2014.
Výstupy pak budou – Kolmá nebo šikmá fotogrammetrická fotografie
o rozměrech až 150x150 cm a CD ROM kolmé nebo šikmé fotografie
ve vysokém rozlišení. Cena činí 12.000,- Kč bez DPH.
Prodloužení doby nájmu bytu č. 4 v 1. podlaží domu čp. 117 na ulici
Střední současným nájemníkům na dobu určitou, a to do 31. 12. 2014
Znění Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené podle
ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění
Znění Smlouvy o nájmu bytu uzavřené podle ustanovení § 2302 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Starostku obce zařazením bodu s informací o řešení problematiky členství
naší obce v MAS Hlučínsko a zařazením bodu o schválení členství naší
obce v MAS Hlučínsko na pořad jednání nejbližšího zastupitelstva obce
Šilheřovice
Starostku obce vydat souhlasné stanovisko obce pro souhlas vlastníků
sousedních pozemků se stavbou vyznačenou v situačním výkresu. Stavba
bude provedena na pozemcích p.č. 69/3 a 69/6 v k.ú. Šilheřovice.
Starostku obce udělit souhlas vlastníka místní komunikace parcely
parcelní číslo 1679/21 v k.ú. Šilheřovice se zřízením nového sjezdu z místní
komunikace ul. Farní na parcelu p.č. 69/8 v k.ú. Šilheřovice.
Starostku obce výběrem dodavatelské firmy pro trvalé zrušení STL
plynovodní přípojky z důvodu demolice domu čp. 142 na ulici Dolní
Ekonomku obce přípravou nových Smluv o nájmu prostor sloužících
k podnikání uzavřených podle ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění a jejich projednáním se současnými
nájemci nebytových prostor
Starostku obce podpisem nových Smluv o nájmu prostor sloužících
k podnikání uzavřených podle ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění
Ekonomku obce přípravou nových Smluv o nájmu bytu uzavřených podle
ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění a jejich projednáním se současnými nájemci bytů
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Starostku obce podpisem nových Smluv o nájmu bytu uzavřených podle
ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění
RO bere na vědomí:
ad 90/2014/1
Kontrolu usnesení RO 89/2014 ze dne 20. 1. 2014
ad 90/2014/5
Informaci starostky obce o nové výzvě MMR ČR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova – dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci. Jedná se o akce s výstupy sloužícími dětem
a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně
podílely, resp. budou podílet.
ad 90/2014/7
Informaci starostky obce o nabídce firmy DARUMA s.r.o. na prezentaci
naší obce v městském multimediálním informačním panelu v Opavě,
umístěném na náměstí. Informační panel bude moderním způsobem
od 30. 4. 2014 do 30. 4. 2017 grafickou formou, videospoty, audiospoty
a QR kódy poskytovat informace o městě a jeho blízkém okolí
ad 90/2014/14 Plán činnosti JSDH Šilheřovice na rok 2014 včetně témat, která budou
v roce 2014 v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obce
proškolena
ad 90/2014/18 Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody
a krajiny, projekt „Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem“

HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 1. 2014:

3 198 859,60 Kč

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014:

Petr Machara – hadice,svítilna JSDH
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 12/2013
OZO – svoz komunálního odpoadu
ALS AGRO – nájem traktoru
Ing. Martin Zuskáč – web povodňové okénko
CHLEBIŠ – nájem malého traktoru
SmVaK – pitná voda 01/2014
Ing. Frischer – záložní baterie (kamerový systém)
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebytové domy
Deutsche Leasing – splátka fekálu
DEVELOP centrum – nájem kopírky+správa
výpočetní techniky
Paliva Novák – uhlí (kinosál)
Požární bezpečnost – obleky JSDH
MEVA – nádoba na posyp

8 466,- Kč
190 000,- Kč
68 786,- Kč
16 335,- Kč
11 850,- Kč
14 944,- Kč
184 554,- Kč
46 783,- Kč
42 354,- Kč
42 000,- Kč
10 612,- Kč
32 170,- Kč
15 948,- Kč
5 936,- Kč
7 250,- Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu a údržbou
obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vítání občánků,
Vážení rodiče,
v neděli 30. 3.
vítání občánků.

2014 v 15:00 hodin v sále Obecního úřadu Šilheřovice, se uskuteční

Vzhledem ke skutečnosti, že se na obecní úřady nedostávají změnové sestavy, nemáme
informace o narozených dětech v obci, ani o jejich počtu. Z tohoto důvodu je nutné, aby
se rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, přihlásili na obecním úřadě.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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. Vrbické a Pecháčkové.
Vzhledem k malému počtu přihlášených dětí, přibíráme také děti narozené v termínu
od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014.

Uzávěrka přihlášek je nejpozději 14. 3. 2014.
Ing. R. Vrbická
referentka OÚ Šilheřovice

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech 21. – 24. března 2014 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění:

ulice Horní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Maštalní
ulice Dolní (u bývalého statku)
Paseky

Nebezpečný odpad bude od 21. 3. – 22. 3. 2014.
Umístění:
před budovou OÚ
Obsluha:
9:00 – 17:00 hodin
Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
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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 funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne:

místo:

13. 3. 2014
14. 3. 2014

14:00 -18:00 hodin
9:00 -13:00 hodin

šatna v kulturním domě v Šilheřovicích

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo Praha
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum:

Úterý 20. 05. 2014 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 17:30 hodin
Středa 21. 05. 2014 v pracovní době od 08.30 do 12:00 hodin
Různé:
Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů
Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas. Žádost pro nezletilé
děti musejí podat oba rodičové společně.
Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou
držitelé německého státního občanství mohou požádat o vystavení německého
občanského průkazu POUZE během své návštěvy v sídle německého velvyslanectví
v Praze … postup viz www.prag.diplo.de … odkaz Personalausweis
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Žadatelé o německý cestovní pas si přinesou s sebou:
-

-

Český rodný list v originálu
Originální doklad o německém státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis)
Německý pas, pokud již vlastníte (i s propadlou lhůtou platnosti)
Český pas či občanský průkaz
Vdané ženy: oddací list v originálu
U nezletilých dětí (rodný list dítěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad
o uznání otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů)
Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné
předložit originál Abmeldebescheinigung (Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu
v Německu)
2 fotografie na německý biometrický pas (poradí a provede Fotoateliér Vilášek
a syn v Kravařích)
Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de ... odkaz
PASY a poté Žádost o vystavení cestovního pasu
Poplatky: žadatelé do 12 let: 900,-Kč (platnost pasu 6 let)
Žadatelé do 24 let: 1.800,-Kč (platnost pasu 6 let)
Žadatelé nad 24 let: 2.400,-Kč (platnost pasu 10 let)

V případě dotazů Vám poradí
Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře
M: 602 502 478
Mail: josef.melecky@provalve.cz

Plesy v roce 2014
22. 02. 2014
02. 03. 2014

ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice (dětský)
ples MŠ Šilheřovice (dětský)

KULTURNÍ OKÉNKO
Novoroční koncert
V nedělní podvečer, dne 12. 1. 2014, jsme byli všichni pozváni na Novoroční koncert,
který se konal v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Své umění představili dva
interpreti - paní Olga Procházková a pan František Šmíd.
Skutečně kultivovaný projev zpěvačky, která svým hlasem naplnila prostory kostela
a zaútočila na emoce nás, přítomných, byl velmi působivý, stejně tak jako doprovod varhan
i klavíru a nakonec i mluvené slovo, které nešetřilo obdivem k interiéru a výzdobě chrámu.
Někdy si říkám, jak moc nás všechny ovlivňuje reklama. Necháme se jí masírovat
natolik, že nešetříme čas ani peníze a vydáváme se na předražená hudební představení
do Prahy, kde nám pustí hudbu z playbacku a my, ohromeni výkonem se vracíme domů,
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abychom svému okolí sdělili, jaké to bylo úžasné. Nemám opravdu nic proti populárním
interpretům a už vůbec nic proti hlavnímu městu, kam sama ráda jezdím, ale zároveň
si myslím, že produkce (především v oblasti vážné hudby) na regionální úrovni nám
mnohdy poskytuje daleko kvalitnější zážitek. Tento koncert byl toho důkazem.
Jana Gebauerová, předsedkyně kulturní komise

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Postižené a opuštěné děti
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BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT
Projekty ELEKTROWINu přitahují stále více účastníků
Aktivity směřující ke zkvalitňování systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení
a zvyšování množství vysbíraných spotřebičů doplňuje kolektivní systém ELEKTROWIN
dílčími projekty.
Ty slouží především k lepšímu informování veřejnosti, a to už od úrovně základních škol.
Pravidlem také je, že se při jejich uskutečňování shromáždí další spotřebiče, které
ELEKTROWIN předá zpracovatelům k recyklaci.
Hasiči pomáhají sousedům
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby nese název Recyklujte s hasiči.
ELEKTROWIN v něm v roce 2011 vyzval ke spolupráci dobrovolné hasiče z celé České
republiky. Do projektu se již zapojilo více než 650 sborů, jejich členové pomohli jen v roce
2012 vysbírat téměř 1200 tun vysloužilých elektrozařízení.
Více než polovina zapojených sborů působí v malých obcích do 500 obyvatel. Právě ty
nemívají vlastní sběrné dvory. Hasiči pomáhají svým sousedům tento handicap překlenout.
Do projektu Recyklujte s hasiči se může kdykoliv přihlásit kterýkoliv sbor dobrovolných
hasičů a nově i místní např. sportovní spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde působí,
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vyhlásit den a místo, kam lidé mohou předat nepotřebný spotřebič, a pak požádat
kolektivní systém ELEKTROWIN o zajištění svozu. Ten se uskuteční do sedmi dnů
po objednání.
Za to organizátoři získají finanční odměnu. Hasiči ji nejčastěji využívají k organizování
soutěží v oblasti hasičského sportu, pořádání kulturních akcí v obci, nebo k pořízení nového
vybavení. Sboru dobrovolných hasičů v Doubravce peníze od ELEKTROWINu dokonce
pomohly při pořízení zánovního hasičského automobilu.
Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči je bezplatná infolinka 800 320 010, která
funguje od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové
adrese www.recyklujteshasici.cz.
Recyklace pro děti a mládež
Pro žáky základních a studenty středních škol je určen projekt Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět. Tento projekt usiluje o prohloubení znalostí nastupující mladé generace
v oblasti třídění a recyklace odpadů a zároveň umožní dětem a mládeži získat osobní
zkušenost se zpětným odběrem zejména drobných elektrozařízení a baterií. Členem
školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět!, se může
bezplatně stát každá škola, jež má právní subjektivitu, a která se zaregistruje
prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách www.recyklohrani.cz.
Ze „železné soboty“ je Železný týden
K dalším úspěšným projektům ELEKTROWINu na podporu zpětného odběru patří
například Železný týden. Tento projekt vloni již podruhé netradiční formou upozornil
širokou veřejnost na pozitivní dopady recyklace elektrospotřebičů.
Druhý ročník této celorepublikové akce, která navazuje na tradici „železných sobot“ a je
určena zejména na podporu recyklace drobných elektrospotřebičů, odstartoval 17. září
2012 souběžně v Praze na náměstí Míru a na olomouckém Horním náměstí. Na tato dvě
místa (a samozřejmě také na všechna ostatní místa zpětného odběru) lidé během zářijového
Železného týdne odevzdali k recyklaci 680 tun starých spotřebičů.
ZOO, Den Země i Majáles
Již pátým rokem oceňuje ELEKTROWIN „bojovníky“ za recyklaci elektrospotřebičů
volnou vstupenkou do některé z partnerských zoologických zahrad v rámci projektu
S vysloužilci do ZOO. Loni akce proběhla v 11 zoologických zahradách po celé ČR.
Návštěvníci ZOO při ní dohromady odevzdali přes tři tisíce kusů starých spotřebičů.
Stánek ELEKTROWINu můžete potkat také při tradičních každoročních oslavách Dne
Země. Jen v roce 2012 navštívil 28 měst a obcí.
ELEKTROWIN se podílí také na oslavách studentského svátku Majáles. Pokud loni
návštěvníci těchto akcí v Praze, Brně a Hradci Králové přinesli na Majáles nefunkční
elektrický spotřebič, obdrželi slevu na vstupné. Vybralo se při tom 417 kusů
elektrospotřebičů. Podrobnosti o všech těchto projektech a akcích najdete na webu
www.elektrowin.cz.
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Nahrazení klasických wolframových žárovek „úsporkami“ ušetří domácnostem
ročně až 4000 korun
Již 65 % českých domácností svítí alespoň jedním úsporným zdrojem světla a další stále
přibývají, vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti eSvětlo.cz. Úsporné osvětlení
domácnostem ušetří až 4000 korun ročně.
Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek byla hlavním důvodem ukončení
jejich výroby loni v září. Z průzkumu portálu eSvětlo.cz vyplývá, že tuzemská domácnost
potřebuje na svícení v průměru 18 žárovek. V případě kompletní výměny klasických
energeticky náročných zdrojů světla (wolframové či halogenové zdroje) za kompaktní
lineární zářivky či LED světelné zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až 4000 korun
za jediný rok.
Úsporné zářivky do koše nepatří
S rapidním růstem počtu „úsporek“ roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy
doslouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky lze bez obav vyhodit do koše, ty úsporné
je třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické rtuti, kterou v malém množství
světelné zdroje obsahují, se s nimi musí zacházet jako s nebezpečným odpadem. Dalším
důvodem pro recyklaci vysloužilých zářivek je možnost opětovného využití surovin, které
úsporky obsahují.
Rtuti v zářivce se není třeba bát, zátěž pro životní prostředí představuje jen při neodborné
likvidaci a ve vysoké koncentraci. Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém
množství (cca 2–5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více.
Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora či předat firmě zabývající se likvidací odpadu.
O zpětný odběr a následnou recyklaci se stará nezisková společnost EKOLAMP, která
zajišťuje tuto službu občanům i firmám zdarma.
Úsporky patří na místo zpětného odběru: nyní jich je téměř 4 000
V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou,
ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních
centrech, úřadech nebo v řadě firem.
Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně 4000 a další stále přibývají. Společnost
EKOLAMP již rozmístila více než 1500 malých sběrných nádob. Kde se nachází nejbližší
sběrné místo lze zjistit přes internet na www.ekolamp.cz.
Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj eSvětlo.cz)
Kompaktní
Klasická
Halogenová
úsporná
žárovka
žárovka
žárovka

LED žárovka

Spotřeba

60 W

52 W

12 W

9W

Životnost
Cena za potřebné
množství
světelných zdrojů

1 rok

2 roky

12 let

25 let

250 Kč

600 Kč

270 Kč

500 Kč
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za 25 let
Náklady na
6810 Kč
elektřinu za 25 let*
Celkové náklady
7060 Kč
za 25 let

5902 Kč

1643 Kč

1232 Kč

6502 Kč

1813 Kč

1521 Kč

* Průměrná cena elektřiny v roce 2012 – 4,54 Kč/KWh

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce Základní školy v lednu a únoru 2014
Datum

30.1.
31.1.

Beseda se sportovkyní Šárkou Kašpárkovou – naše škola se
zapojila do celostátní sportovní akce OVOV - odznak
všestrannosti olympijských vítězů (organizace Ing.
Fojtíková)
Přednáška JADERNÁ FYZIKA pro žáky 2. stupně
(organizace Mgr. Ďurajková)
Výtvarná soutěž PŘÍRODA KOLEM NÁS – 5., 7. a 9. tř.
(Mgr. Kačmářová, Mgr. Žvaková)
Zápis dětí do 1. třídy – zapsáno 18 dětí (Mgr. Hlaváčková,
Mgr. Žvaková)
Vystoupení dramatického kroužku pro veřejnost v sále OÚ
(Mgr. Lukavcová)
Rozdání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2013/2014
Pololetní prázdniny

Datum

Akce

13.1.

15.1.

LEDEN

15.1.
17.1.
29.1.

12.2.
13.2.

ÚNOR

Akce

17.2.
18.2.
19.2.
22.2.
26.2.

Olympiáda z českého jazyka v Opavě – naši školu
zastupovala žákyně 9. třídy Lucie Tkačíková (doprovod
Mgr. Válová)
Beseda s legionářem p. Švedou (organizace Mgr.
Řehánková)
Maškarní ples partnerské školy v Chalupkách (Mgr.
Hlaváčková, Mgr. Kačmářová)
Hlavolamy – Ostrava pro žáky 3. – 5. třídy (tř. učitelé)
Beseda o Ugandě a Keni s panem Emanuelem Aisu
v anglickém jazyce (organizace Mgr. Hluchníková)
Dětský maškarní ples pořádaný UR
Analyticko-syntetická metoda výuky – seznámení s novými
učebnicemi (pedagogové 1. stupně)
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Beseda s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou
V pondělí, 13. ledna 2014, se v prostorách tělocvičny ZŠ v Šilheřovicích, uskutečnilo
setkání s atletkou, bronzovou medailistkou z letních OH (Olympijských her v Atlantě)
a mistryní světa v trojskoku - p. Šárkou Kašpárkovou a jejím trenérem a partnerem
p. Michalem Pogánym. Na této besedě byli všichni žáci ZŠ, pedagogové, paní starostka
i zájemci z řad široké veřejnosti, kteří tělocvičnu daný den navštívili, seznámeni
se sportovním projektem pod zkratkou OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů),
do kterého se, s podporou obce, přihlásila i naše škola.
Cílem tohoto projektu je podpořit sportovní vyžití a aktivitu našich dětí (příp. i naši
vlastní), která povede ke zlepšení celkové fyzické kondice. Propagátory akce, pořádané
v rámci celé ČR, jsou medailisté z OH – desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík, kromě
jiného se účastní také okresních či krajských kol soutěží družstev.
Do projektu jsou zařazeny děti od druhé do deváté třídy, ale trénovat, zkoušet jednotlivé
disciplíny, vč. bodového ohodnocení dosažených výsledků, můžeme provádět v každém
věku. Děti společně trénují jednotlivé disciplíny a postupem času v nich dosahují stále
lepších výsledků, které si mohou zaznamenávat do sportovních knížek – OVOV (tyto
knížky pro ně zakoupila obec a děti je obdržely zdarma, za což paní starostce velmi
děkujeme).
Své schopnosti si mohou děti, ale i jejich sourozenci, rodiče i prarodiče, zkoušet
v těchto disciplínách:
1) Sprint na 60m
2) Skok daleký
3) Hod medicinbalem
4) Shyby na šikmé lavici
5) Trojskok z místa
6) Kliky
7) Leh-sedy
8) Hod kriketovým míčkem
9) Přeskoky přes švihadlo
Poslední disciplínu je možno vybrat ze tří, záleží, která disciplína půjde danému jedinci
nejlépe 10a) Plavání (2 min)
10b) Dribling mezi kužely na čas
10c) Běh na 1000 metrů
Každému výkonu pak náleží určité body, které si děti samy v tabulce najdou a vepíší
do svých knížek.
Vybrané děti si, na besedě se Šárkou Kašpárkovou, vyzkoušely svou sportovní
zdatnost, ale ani jednomu z nich se ji nepodařilo porazit - ZATÍM!
Je vidět, že nám všem zůstává dostatečný prostor pro zdokonalování své fyzické kondice.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat těm z VÁS, kteří již v daných aktivitách své děti
podporují a někdy si s nimi již změřili své síly. Nepotřebujete mnoho místa, času, a uvidíte,
že si užijete i legraci, jako my, když vybrané disciplíny zkoušíme.
Děti si pak se zájmem mezi sebou porovnávají své výsledky. Co lepšího v nastávajícím
období může být, než společně s dětmi opustit zapnuté TV, PC, tablety a vyrazit ven?
Pamatujte - nejde o to být nejlepší, ale stále zlepšovat své výsledky.
Ať se nám to tedy, společně, podaří!
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Stavba nových šaten
Díky finančním prostředkům, které TJ Sokol Šilheřovice získal prodejem garáže, kterou
schválila Valná hromada dne 24.2. 2013 se naši členové v loňském roce pustili do stavby
nových šaten.
Od července do konce roku jsme - díky obětavosti mnohých členů i nečlenů Sokola, kteří
odpracovali zdarma mnoho brigádnických hodin a také díky příznivému počasí - dostali
stavbu pod střechu. Budova už je také osazena okny.
Děkujeme tímto všem firmám a sponzorům, kteří nám poskytli finanční dar nebo
si zaplatili reklamu na našem hřišti a také Zastupitelstvu obce za schválenou dotaci.
Na Vánoce dostala naše Tělovýchovná jednota pěkný dárek. Dne 20. prosince byl na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia - schválen náš
projekt „ FOTBAL BEZ HRANIC - založení CZ – PL fotbalového střediska v obci
Šilheřovice“. Výše schválené dotace z ERDF činí 29 379,40 EUR.
Tato dotace je určena na zhotovení elektroinstalace, sanitární techniku a vybavení šaten
nábytkem. Z vlastních zdrojů musíme zaplatit na výše uvedené práce 15%.
Kromě toho musíme ještě v 1. patře vyzdít příčky, v celém objektu zhotovit vnitřní omítky,
namontovat rozvody vody, vytápění, ohřev vody a udělat ještě spoustu dalších věcí,
abychom mohli budovu šaten zkolaudovat a ještě v letošním roce – nejraději v září – uvést
do provozu.
Ing. Jiří Thomas, člen výboru TJ Sokol Šilheřovice

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
Činnost v roce 2013
Výroční členská schůze zahájila činnost našeho klubu. Přípitkem, přáním dobrého zdraví
přivítala paní Mgr. E. Dorníková přítomné členy a seznámila je se zprávou v hospodaření
a plánem činnosti.
Následovala volná zábava, ke které přispěl pan H. Kuchař svým hudebním vystoupením,
pan J. Martiček chutným jídlem a kolo štěstí přálo někomu i vícekrát.
V dubnu jsme společně v restauraci Dolní dvůr přivítali jaro. Pečená kolena zapili pivem
a za doprovodu harmoniky zpívali lidové i ostatní písničky.
S obecním úřadem jsme se spolupodíleli na akcích „Stavění máje s pálením čarodějnic
a kácení máje“. Opět se točilo kolo štěstí i pro děti.
V květnu jsme oslavili Den matek. Ženy dostaly dárek a malou pozornost i od dětí
z Mateřské školy Šilheřovice, které svým vystoupením vyvolaly úsměvy i slzičky dojetí
na tvářích babiček.
Spisovatelka z Hlučína, paní Jana Schlossárková, nám povykládala, co nového na Prajzske
a sourozenci Borovičkovi z Kozmic se svojí cimbálovkou ji skvěle doprovázeli.
Jako každoročně jsme točili kolo štěstí na Pivních slavnostech.
S létem jsme se rozloučili u grilu v restauraci Dolní dvůr u p. Martička. Jídlo nemělo chybu
i počasí nám přálo.
V září 14 členů relaxovalo v lázních Dudince. Bylo to výborné a chceme to zopakovat.
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V říjnu jsme navštívili Kroměříž, navštívili výstavu Floria, zámek, zámeckou zahradu jsme
projeli vláčkem.
V listopadu jsme si pochutnali na martinské huse v restauraci Dolní dvůr u p. Martička,
opět na výbornou. Honza Kuchař k tomu hrál na harmoniku.
Rok jsme uzavřeli Mikulášskou. Ve vánočním duchu vystoupily děti z Mateřské školy
Šilheřovice a jejich vystoupení je vždy velmi milé. Kouzelní byli čert a andělé v čele
s Mikulášem v podání žáků Základní školy Šilheřovice. Zazpívali koledy a zpívali jsme
všichni, aby každý dostal dárek. Guláš byl výborný, tombola bohatá.
Spolu s Obecním úřadem Šilheřovice jsme uctili, položením kytice, památku válečných
obětí.
S dárkem jsme navštívili jubilanty.
Rozloučili jsme se s panem A. Nedělou a paní E. Schindlerovou.
Stále spolupracujeme s Klubem seniorů v Polsku – Chalupkách. Navzájem se zúčastňujeme
na akcích, výletech.
V závěru bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Šilheřovice za vstřícnost, podporu
a finanční příspěvek. Poděkování patří našim stálým sponzorům p. J. Martičkovi, paní
M. Lipinské, paní R. Struhalové, p. J. Kuchařovi a věříme, že nám zachovají přízeň
i nadále.
Poděkování patří dětem a vedení mateřské školy, základní školy za hezká vystoupení.

POZVÁNKA
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování sponzorům farního plesu
Dne 18. ledna se uskutečnil již 2. Farní ples, který pořádala Farnost Šilheřovice. Jménem
přípravného výboru děkuji všem sponzorům za dárky do naší bohaté tomboly. Také díky ní
se ples vydařil a návštěvníci odcházeli spokojeni.
Ing. Jiří Thomas

Poděkování sponzorům obecního plesu
Dne 11. ledna 2014 byl obcí Šilheřovice ve spolupráci s obecním úřadem upořádán
22. Tradiční ples. Jménem všech, kteří se na jeho organizaci podíleli, bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly svým darem, a to:
KAMACAR servis, s. r. o.
Sdružení rybářů Šilheřovice
Pavlínek vázací prostředky
manželé Marcela a Miroslav
Niedermeierovi
Statek Šilheřovice, s. r. o.
Kateřina Lazar Fulnečková
manželé Jarmila a Jiří Thomasovi
Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice
Rothschildova cukrárna
manželé Magda a Štěpán Kopiovi
manželé Radmila a Michal Vrbičtí

Viega, s. r.o.
KDU – ČSL Šilheřovice
manželé Lenka a Michal Šomodi
manželé Ludmila a Erich Janoschovi
manželé Eva a Ivo Tvrdí
Klub důchodců Šilheřovice
Základní škola Šilheřovice
ODS Šilheřovice
Radek Kaňa
manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi
Mateřská škola Šilheřovice
manželé Lenka a Radim Pecháčkovi

- 18 -

manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
Jiří Garnar
manželé Silvie a Jan Žvakovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Dagmar a Reinhard Čurajovi
Kateřina Matušková
Potraviny Rita Struhalová
manželé Radmila a Miroslav Piskallovi
manželé Martina a Stanislav Lipinští
ZX Benet, s. r. o.

Svaz včelařů Šilheřovice
Ing. Martin Čecháček
manželé Jana a Karel Matuškovi
Mafred, spol. s r. o.
Sdružení dobrovolných hasičů Šilheřovice
Pekárna M + K
Stavořemesla Tomáš Vařecha
Keramika DORI
Restaurace a penzion „NA NÁMĚSTÍ“
autodoprava Martin Fulneček
Za obecní úřad Ing. Jarmila Thomasová

Poděkování sponzorům hasičského plesu
Dne 1. 2. 2014 byl uspořádán Hasičský rockový bál, který se těšil velké zábavy a bohaté
tomboly. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří se podíleli na cenné
tombole našeho plesu. Děkujeme všem za přízeň.
Výbor SDH Šilheřovice

Poděkování sponzorům rodičovského plesu
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 15. ročník plesu líbil a budeme se těšit na další ples, který se bude
konat 14. 2. 2015, na který vás tímto srdečně zveme.
Výbor sdružení Unie rodičů

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: Ing. Radmila Vrbická
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích
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INZERCE

ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA v ŠILHEŘOVICÍCH
pořádá

DĚTSKÝ BAZAR oblečení a doplňků
JARO + LÉTO
Kdy? V pátek 21. BŘEZNA 2014
V sobotu 22. BŘEZNA 2014
Kde? 1. patro cukrárny
V kolik? Od 10:00 do 18:00 hod
Bližší informace v Rothschildově cukrárně, na Facebooku
nebo na tel.725 373 403
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