Šilheřovický zpravodaj
Květen 2019

„Stavění Máje“
30. dubna 2019

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
radní obce se v uplynulých dnech zabývali stavem investičních akcí v obci, výběrovým
řízením na opravu komunikace Rakowiec a v neposlední řadě konkurzem na místo
ředitele/ředitelky naší základní a mateřské školy.
Do konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní a mateřská škola Šilheřovice se přihlásilo 12 zájemců (5 mužů - 7 žen).
V rámci I. kola došlo ke kontrole úplnosti přihlášek a stanovení termínu pohovoru.
Na základě celkového vyhodnocení konkursu doporučila sedmi členná komise (složená
ze zástupců obce, rodičů, učitelů, ředitele sousední školy, České školní inspekce, MSK
kraje) radě obce jmenovat do funkce ředitele naší školy pana Mgr. Jana Pavelku.

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10. 4. 2019 č. 11/2019
RO schvaluje:
ad 11/2019/5 Dodatek ke Smlouvě o nájmu a poskytování služeb od společnosti Develop
centrum s.r.o. (kopírovací stroj) a pověřuje starostu jeho podpisem.
ad 11/2019/6 Smlouvu o dílo s firmou MV STAVBY VJAČKA s.r.o. na druhou
(pokračující) etapu odstranění vlhkosti hřbitova na východní straně kostela
Nanebevzetí Panny Marie a pověřuje starostu podpisem. Cena díla činí
223.999,04,- Kč včetně DPH.
ad 11/2019/10 rozpočtové opatření č. 3/2019.
RO uděluje:
ad 11/2019/7

ad 11/2019/8

základní škole Souhlas pro účely projektu „Konec samé teorie, hurá
s pokusy do praxe“. Žádost o dotaci bude podána do 30. 4. 2019 na MAS
Hlučínsko.
souhlas s přílohou pro územní souhlas a souhlas vlastníka sousedních
pozemků pro stavbu RD na p. č. 1619/66 a 1619/65 a pověřuje starostu
podpisem.

RO nemá námitek:
ad 11/2019/9 k napojení se na inženýrské sítě ve vlastnictví obce pro možnost stavby RD
na p. č. 1575/2.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 4. 2019 č. 12/2019
RO schvaluje:
ad 12/2019/2 do funkce ředitele Základní a Mateřské školy Šilheřovice, příspěvková
organizace, pana Mgr. Jana Pavelku ke dni 1. 8. 2019.
ad 12/2019/3 uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou JANKOSTAV s.r.o.
(IČO: 25855581) na stavební práce s názvem „Oprava komunikace
Rakowiec“ za nabídnutou cenu 5.698.581,28 Kč bez DPH.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad
v Šilheřovicích a ve dnech voleb do Evropského parlamentu okrskovou volební komisi a to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Telefonní číslo: 595 054 120
605 257 657

Očkování psů
V sobotu 1. června 2019 proběhne v obci
očkování psů proti vzteklině.

Očkování proběhne na těchto místech:
-

ulice U Dvora

10.00 – 10.15 hod.

-

před Obecním úřadem

10.20 – 11.00 hod.

-

ulice Na bělidle (u domu p. Tomčíka) 11.10 – 11.30 hod.

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení
poplatku ze psů za rok 2019. Pes musí mít náhubek!
Základní očkování je s doplatkem Kč 20,Doočkování již nebude!!!
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Průběh prací v kinosále 3 - 4/2019
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i onevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí,
již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme
do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také
elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat
k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci
využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou
kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu
surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění
přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly
do půdy, či do podzemních vod.
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Obyvatelé naší obce Šilheřovice mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře na Střední 305 v přízemí Obecního úřadu v Šilheřovicích nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc
stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných
míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo
trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých
jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných místa více informací najdete na www.ekolamp.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Beseda o 2. světové válce s paní Janou Gebauerovou
V pondělí 8. dubna 2019 navštívila naši školu paní Jana Gebauerová. Pro žáky osmé
a deváté třídy přednášela na téma – 2. světová válka. Paní Gebauerová nejprve zajímavým
a srozumitelným způsobem přiblížila žákům průběh 2. světové války v celé Evropě počínaje
napadením Polska v roce 1939 až po osvobození v roce 1945. Pohovořila o událostech v naší
zemi a o způsobu života v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Hlavní důraz byl
kladen na náš region – Prajzskou, zdejší obyvatelstvo, řeč a způsob života. Vše dokládala
na konkrétních příkladech členů své rodiny a podala tak cenné svědectví o krutosti dané
doby.
Mgr. Pavlína Řehánková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

V průběhu dubna a první poloviny května se uskutečnily následující zápasy fotbalových
družstev Šilheřovic:
MUŽI A
Řepiště – Šilheřovice 2:1
Šilheřovice – Kozmice 2:0
Chuchelná – Šilheřovice 0:0
Šilheřovice – Hať 2:3
Krásné Pole – Šilheřovice 2:6
Šilheřovice – Darkovice 2:0

ŽÁCI
Pustá Polom – Šilheřovice 10:1
Strahovice – Šilheřovice 7:1
Šilheřovice - Píšť 7:7
Šilheřovice – Bohuslavice 6:2
Oldřišov – Šilheřovice 9:4
MINIŽÁCI
Šilheřovice – Dolní Benešov B 0:10
Darkovičky – Šilheřovice 13:2
Šilheřovice – Kravaře 2:8
Háj ve Slezsku – Šilheřovice 6:3

MUŽI B
Šilheřovice B – Štěpánkovice B 1:5
Strahovice B – Šilheřovice B 4:1
Šilheřovice B – Darkovičky B 1:2
Bělá – Šilheřovice B 7:1
Šilheřovice B – Sudice 3:1
Závada – Šilheřovice B 4:1

V sobotu 1. 6. se uskuteční tradiční vesnický turnaj mezi týmy Kocurkova, Vrchu, Spodku
a Středu, který obhajuje loňské vítězství.
Rozpis zápasů
13:00 Spodek – Střed
14:00 Kocurkov – Vrch
15:00 Vrch – Spodek
16:00 Kocurkov – Střed
17:00 Kocurkov – Spodek
18:00 Vrch – Střed
Bohaté občerstvení bude zajištěno stejně tak i večerní zábava. Všichni členové TJ SOKOL
Šilheřovice srdečně zvou fanoušky na zajímavé fotbalové zápasy a příjemné posezení.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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POZVÁNKA

Obecní úřad Šilheřovice ve spolupráci s SDH Šilheřovice
si Vás dovolují pozvat na již tradiční akci

KÁCENÍ MÁJE

a LETNÍ KINO
Ženy v běhu

Dne 31. května 2019 v 18:00 hodin na Baumšuli.
Občerstvení zajištěno.
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KALENDÁŘ
Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2019 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

1. června 2019
2. června 2019
7. června 2019
8. června 2019
15. června 2019
15. června 2019

Vesnický turnaj
Svaté příjímání
Vaječina
Kolárovice
Svaté biřmování
Pivní slavnost
Ukončení školního roku
- stanování

TJ Sokol
Farnost
KDÚ - ČSL
TJ Sokol
Farnost
Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol
Kostel
Baumšula
Hřiště TJ Sokol
Kostel
Baumšula

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

TJ Sokol + ODS
Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol
Baumšula
Baumšula

Obecní úřad

Baumšula

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

21. – 23. června 2019
16. srpna 2019
17. srpna 2019
16. - 18. srpna 2019
30. srpna 2019

Odpustový karneval
Odpustová zábava
Šilheřovický odpust
Letní kino - ukončení
prázdnin

7. září 2019

Šilheřovický šlaušek

14. září 2019
27. září 2019
29. září 2019

Strassenfest
Vinobraní
Mše svatá za obec

Obecní úřad
Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol
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

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2019 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
12.
13.
14.
15.
16.

Název akce
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena
Noc kostelů s programem
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
Mezinárodní sraz veteránů v Zabelkowě
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Termín
25.05.2019

Organizátor
Krzyzanowice
Píšť
09.06.2019
Krzyzanowice
15.06.2019
Šilheřovice
15.-16.06.2019 Krzyzanowice

17.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

XX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár
starosty obce“
Soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce“
Raffting – „Otvírání hraničních meandrů na řece Odře„
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „O pohár Gminy
Krzyzanowice„
Odpust Píšť 2019, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2019 na prostranství
před OÚ
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
Píšťský odpust – odpustové karnevaly
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 26. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů
Dožínky Gminy v Rudyszwaldzie
Okresní výstava chovatelů
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Mezinárodní bowlingový turnaj

35.
36.
37.

Adventní prodejní výstava
Vánoční trhy
Vánoční ladění

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

22.06.2019

Hať

22.06.2019
29.06.2019
29.06.2019
06.07.2019

Hať
Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice

10.08.2019

Píšť

09.-12.08.2019 Píšť
11.08.2019

Píšť

09.-11.08.2019 Píšť
22.08.2019
Píšť
25.08.2019
Hať
Krzyzanowice
07.-08.09.2019
07.-08.09.2019
21.-22.09.2019
22.09.2019
21.-23.09.2019
15. nebo
22.11.2019
24.11.2019
08.12.2019
12/2019

Krzyzanowice
Píšť
Hať
Hať
Píšť
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
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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