Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková

- 12 -

Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková

- 12 -

Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034

- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti

- 10 -

- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034

- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

-5-

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

-4-

Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034

- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

-4-

Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

-5-

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.

-3-

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

-5-

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti

- 10 -

- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

-4-

Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková

- 12 -

Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti

- 10 -

- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.

- 13 -

Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti

- 10 -

- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

-5-

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.

- 13 -

Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.

-3-

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.

-3-

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.

-3-

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.

- 13 -

Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice, IČ: 00300730
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

-5-

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.

-8-

-9-

FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.

-3-

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti

- 10 -

- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.

- 13 -

Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
Vychází: 1 x měsíčně (mimo červenec a srpen)
Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
- 15 -

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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Tel.: 595 054120, e-mail: urad@silherovice.cz, www.silherovice.cz
Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034

- 16 -

Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.

-8-

-9-

FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.

- 13 -

Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková

- 12 -

Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

-6-

-7-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti

- 10 -

- 11 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Redakční rada: Lenka Šomodi, Mgr. Marcela Niedermeierová, Ludmila Maloňová
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Je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
Místo vydání: Šilheřovice, den vydání: 15. 12. 2021, evidenční číslo: MK ČR E 24034
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.

Šilheřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

- 14 -

SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
-2-

a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih
Dne 3. 11. 2021 deset vybraných sportovců 2. stupně vyrazilo reprezentovat naši školu
do Atletické haly v Ostravě na Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih.
Každý soutěžící absolvoval pouze jednu atletickou disciplínu a dvě dívky a dva chlapci
navíc běželi štafetu 4x200m. Nakonec nám „cinkla“ medaile celkem 10x. Odvezli jsme si tak
3 zlaté medaile (Sára Medulová, Patrik Schulla a Laura Mrázková), 4 stříbrné
(Jan Klimeček, Tereza Kupková, Matyáš Reichel, Max Jakubík) a 3 bronzové (Klaudie
Machelová, štafeta) a také celkově 3. místo v soutěži družstev.
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Poděkování a přání ředitele školy
Kalendářní rok 2021 se chýlí ke svému konci. Něco končí a něco nového naopak začíná.
Tento čas vybízí k rekapitulacím, k vyhodnocování, bilancování, ať už ve sféře pracovní,
nebo osobní.
Letošní rok opět nebyl v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 snadný. Střídala se online
výuka s výukou prezenční, a opět nás to postavilo před nutnost vyrovnat se s dalšími
náročnými situacemi. Navzdory těmto úskalím se v letošním roce povedly opravdu „velké
věci“, ať už na poli výchovně-vzdělávacím nebo na poli investičních akcí. Žáci naší školy
získali významná ocenění v soutěžích, a také se podařilo vybudovat novou moderní učebnu
jazyků s knihovnou a rekonstruovat další školní prostory. Jsme rádi, že i v této nelehké
koronavirové době se nám takto daří!
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost, obětavost i podporu, a to zvláště zřizovateli školy.
Dále pak rodičům našich žáků, kteří se ve spolupráci s pedagogy i vedením školy podílejí na
příjemné školní atmosféře a také při nečekaných událostech, jako byla letošní blesková
povodeň.
Dále pak jsou slova díků určena všem pedagogům, a to za jejich plné nasazení,
profesionální přístup a veškerou práci s žáky. Nesmíme opomenout ani na správní
zaměstnance a vyjádřit jim poděkování za veškerou práci pro školu. Děkuji vám,
že se všichni společným úsilím podílíme na tom, aby se žáci v naší škole cítili dobře a rádi
do školy chodili. V neposlední řadě bych také rád vyjádřil slova díků všem žákům naší
školy za to, jak se i nadále vyrovnávají se ztíženými podmínkami výuky.
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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SDH ŠILHEŘOVICE

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vedení TJ SOKOL Šilheřovice děkuje všem fanouškům, členům fotbalového a realizačního
týmu za neustálou podporu v průběhu celého nelehkého roku 2021 a těšíme se na setkání
v roce 2022.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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.
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Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2021

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2021 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!

Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 10. 2021 č. 62/2021
RO schvaluje:
ad 62/2021/6 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128019927/VB03 „Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí, a. s. a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 62/2021/7 cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro povolení
stavby pro objekty M 01 Propustek na ul. Na Bělidle, M 05 Propustek
na ul. Studená a M 09 Propustek u domu č. p. 411 od společnosti STAVBY
A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem: 1. maje 230, 739 61
Třinec, za nabídkovou cenu 165.000,- Kč bez DPH.
ad 62/2021/9 rozpočtové opatření č. 5/2021.
RO uděluje:
ad 62/2021/3
ad 62/2021/4

souhlas s provedením stavby „Šilheřovice, p. č. 678/5, rozšíření kNN.
Před započetím stavby je ale potřeba zažádat o vytýčení sítí v majetku obce.
souhlas vlastníka místní komunikace, ulice Školní, parc. č. 612/10 v k. ú.
Šilheřovice ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem provedení
stavby „Šilheřovice, Školní, p. č. 612/5, příp. kNN“ za podmínek, kdy
uložení kabelů bude v úseku vjezdů a vozovky provedeno protlakem
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a v úseku travnatého pásu podél přilehlé komunikace bude provedeno
výkopem.
ad 62/2021/5a souhlas se stavbou modulového domu na parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice.
ad 62/2021/5b souhlas majitele vodovodu a splaškové kanalizace s napojením modulového
domu parc. č. 318/36 v k. ú. Šilheřovice na vodovod a splaškovou kanalizaci.
Napojení bude provedeno prostřednictvím již vybudovaného vedení
vodovodu a kanalizační šachtice umístěných na parc. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v těsné blízkosti hranice pozemku parc. č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice.
RO souhlasí:
ad 62/2021/8a – 8i1 na základě žádosti pana/paní XXXXX ze dne XXXXX s prominutím
platby za vodné a stočné ve výši 1/3 účtovaného období za druhé
čtvrtletí roku 2021 panu/paní XXXXX.
RO neschvaluje:
ad 62/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek, o. p. s.
se sídlem Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2021 č. 63/2021
RO schvaluje:
ad 63/2021/4 cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla s příslušenstvím včetně
demontáže a likvidace stávajícího kotle v budově č. p. 5 od společnosti
HOTJET CZ, s. r. o. IČ 27764290, se sídlem Průmyslová 966/21, 747 23
Bolatice, za nabídkovou cenu 247.933,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/5 dle cenové nabídky společnosti CHLEBIŠ s. r. o., IČ 27848361, se sídlem
Hlučínská 266/14, 748 01 Hlučín pořízení ECO rozmetadla XG 200
za nabídkovou cenu 92.560,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/6 cenovou nabídkou na provedení diagnostického průzkumu vozovky ul. Polní
za účelem návrhu její opravy od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 53.845,- Kč bez DPH.
ad 63/2021/7a přistoupení k rámcové dohodě MV – GŘ HZS ČR v souvislosti s realizací
centralizovaného zadání veřejné zakázky s názvem „CAS pro JSDHO
a GŘ“ v rámci výzvy „JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody“.
ad 63/2021/7b uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, tj, mezi Ministerstvem vnitra
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RO souhlasí:
ad 63/2021/3 s hostováním lunaparku pana Jindřicha Pflegra IČ 47203897 v termínu
od 9. 8. 2022 do 15. 8. 2022 ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
na tradiční akci Šilheřovický odpust.
RO neschvaluje:
ad 63/2021/2 poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 11. 2021 č. 64/2021
RO schvaluje:
ad 64/2021/6 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě,
evidenční číslo 07869/2018/RRC ze dne 29. 5. 2018 a zároveň pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
RO uděluje:
ad 64/2021/4

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Na Bělidle, parc.
č. 1660/1 v k. ú. Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc.
č. 788/8 v k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD.

RO neschvaluje:
ad 64/2021/5 poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 spolku ZO ČSOP NOVÝ
JIČÍN 70/02, Záchranná stanice Bartošovice a Dům přírody Poodří,
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice.
RO projednala:
ad 64/2021/10a návrh rozpočtu obce na rok 2022.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vody
Vážení spoluobčané,
od 13. 12. 2021 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět p. M. Kupková.
Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit prostřednictvím SMS na tel. č. 605 257 657
nebo e-mailem: epodatelna@silherovice.cz .

Kalendáře 2022
Na obecním úřadě si můžete opět vyzvednout kalendář na rok 2022.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice
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Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 22. 12. 2021 – 2. 1. 2022, bude tělocvična uzavřena!

Místní poplatek z odpadu
Vážení spoluobčané,
do schránek Vám bude vhozen spolu se zpravodajem informativní leták a formulář
Přihlášení k místnímu poplatku z odpadu, který je nutné do 15.1. vyplnit a doručit
s originál podpisem na obecní úřad v Šilheřovicích.
Zároveň, žádám, abyste do konce roku zaplatili poplatek za svoz odpadu za rok 2021.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období
v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi,
tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů
energií jako nový zákazník mimo režim DPI.

-5-

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

•

stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti
je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě
neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které
stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady
na bydlení
podle
velikosti
obce
a
počtu
členů
domácnosti
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních
smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy především lidí
bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí
zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště
žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva
práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Přípravy Tříkrálové sbírky běží na plné obrátky
Tři krále v ulicích doplní online koleda i pokladničky na veřejných místech.
Vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi zasažené povodní. Nové elektricky polohovatelné
postele pro půjčovnu pomůcek. Nutné opravy domova pro seniory. Podpora zdravotních
sester pečujících o nemocné a umírající. To jsou některé z projektů, které se podařilo
na Hlučínsku realizovat díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2021. Výrazně jej ovlivnila
epidemie koronaviru, ale i přesto se na Hlučínsku vybralo neuvěřitelných více než
1,7 mil. Kč.
Je jisté, že Tříkrálovou sbírku nezastaví epidemie ani v lednu 2022. Stejně jako před rokem
budeme respektovat všechna platná opatření. Pevně věříme, že při dodržení přísných
opatření budou moci koledníci vyjít předávat radostnou zvěst. Koledovat je dle pravidel
sbírky možné od 1. do 16. ledna 2022. Hlavní koledování soustředíme na Hlučínsku
do víkendu 7. - 9. ledna 2022. Pokud ale bude v některých obcích či městech potřeba, je
možné využít všechny dny a koledovat až do 16. ledna 2022.
Připraveny budou i další možnosti, jak se sbírky zúčastnit a pomoct tak potřebným, kteří
žijí kolem nás. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude připravena online koleda, přispět
bude možné zadáním platebního příkazu či sejmutím QR kódu. Přispívat bude možné
až do 31. ledna 2022. Na veřejných místech po celém Hlučínsku budou umístěny
tzv. statické pokladničky. Přispět hotovostí tak bude možné například v kostelích,
na úřadech, v obchodech apod. Všechny metody jsou podrobně popsány na web. stránkách
Charity Hlučín www.charitahlucin.cz, kde je také možné najít nejčerstvější informace
o sbírce a aktuální seznam míst s tzv. statickými pokladničkami. Vzhledem k tomu,
že se situace s epidemií stále mění, je dobré sledovat charitní stránky.
Pro udržení a rozvoj charitního díla je výtěžek Tříkrálové sbírky zásadní. Dle stanoveného
klíče zůstane 65 % výtěžku v našem regionu a konkrétně pomůže lidem, kteří jsou našimi
příbuznými, přáteli, známými či sousedy. Děkujeme všem, kdo svým příspěvkem vyjádří
solidaritu s těmi, kdo jsou v těžké životní situaci. Velké poděkování patří dobrovolníkům,
bez kterých by realizace sbírky nebyla možná a kteří vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru
sbírky.
Síla a krása Tříkrálové sbírky je v jejím poselství, které vzhledem k probíhající epidemii
zní ještě hlasitěji než v minulosti. Radostná zvěst, kterou přinášejí Tři králové je plná
naděje, lásky a porozumění. Nenechme si toto poselství uniknout a prožijme jej společně
naplno.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Vánoce jako dřív
Už aby to skončilo a všechno se vrátilo do normálu! Možná to je přání nejednoho z nás,
aby současný svět stále pevně svírán pandemií nemoci Covid-19 a jejími důsledky,
ať už nařízeními vládních autorit či následky nemoci, byl jako dřív. A především to,
co máme nejraději – aby Vánoce byly jako dřív!
Tak zní i název posledního vánočního songu českého zpěváka a skladatele Marka
Ztraceného. Text této písně je tak aktuální a troufám si říct, že i pravdivý:
Rybníky a louže už zamrzaj

Že tohle na Vánoce neplatí

Všude to klouže a dětem sny se zdaj

Že při nás budou stát svatí

O tom, že trhají papír

A všechno bude jako dřív

A první odvážlivci zdobí strom

Že tohle na Vánoce neplatí

A někde za okny zní z kostela zvon

Že při nás budou stát svatí

Že se Vánoce blíží

A všechno bude jako dřív

A v televizi říkaj, že nebudou
Že tenhle rok skončí ostudou
Jenže oni netuší…

Ano, tohle na Vánoce neplatí! Ne že by všechno ohledně pandemie jakoby mávnutím
kouzelné-ho proutku skončilo a zmizelo; bohužel, tak to nefunguje. Ale Vánoce mohou
přesto být jako dřív - možná jako tehdy, když jsme byli malými dětmi a prožívali vánoční
svátky v kruhu své rodiny s napětím, co Ježíšek přinesl pod stromeček, který jsme si
nazdobili…
Papež František nedávno prohlásil: „Krása Vánoc se projevuje v mnoha malých
konkrétních skut-cích lásky. Neodcizuje, není povrchní ani vyhýbavá. Naopak, láska
rozšiřuje srdce, otevírá ho sebedarování.“
Moc nám přeji, abychom prožili krásu Vánoc jako dřív. Kéž tato doba zkoušek, bolestí
a rozdělení je prodchnuta něhou Betlémského Dítěte přinášejícího všem lidem Boží lásku,
která dokáže proměnit.

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Náš první certifikát Quality Label 2021
Žáci naší školy se od února do června pilně věnovali eTwinningovému projektu „EveryDay
Actions“ neboli každodenním aktivitám. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita
škol v Evropě. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
V rámci našeho projektu jsme aktivně spolupracovali se slovenskou, portugalskou
a tureckými školami. Společně jsme se učili pracovat v nových aplikacích, komunikovali
spolu v anglickém jazyce, ať už přes online chat či prostřednictvím mezinárodní online
konference. A ta třešnička na pomyslném dortu? Naši žáci získali za svůj projekt ocenění –
Certifikát Quality Label 2021 - od Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České
republice. Chtěla bych za sebe a celou naši školu pogratulovat a pochválit všechny žáky,
kteří se aktivně projektu zúčastnili. Pevně věřím, že takových aktivit bude čím dál více.
Mgr. Zdeňka Komůrková

Uspávání broučků a lampiónový průvod
Tajemné uspávání broučků začalo pod kopcem
u lesa. Byla už tma a v lese svítily jen děti
s lampióny. Nahoře na kopci byl "Pán lesa",
zamykal les, aby mohla jít zvířátka spát. Děti si
s ním povídaly a zpívaly. Celá cesta zpět z lesa
byla, jako když se plazí svítící had. Zahrada
ve školce
svítila
světýlky
svíček.
Všude
i na zahradě cukrárny byly svíčky. A děti hledaly
poklad broučků. Celý průvod broučků zakončil
velký ohňostroj ve školní zahradě.
Simona Chybíková
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