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Vážení spoluobčané,
oproti přívětivým podzimním předpovědím v lednu uhodila
zima se vším všudy a nás pořádně potrápila, celý leden jsme
skloňovali slova sníh a mráz, a v části měsíce února to bylo
podobné, navíc na střechách obecních domů se vlivem tání
sněhu objevily mnohdy nebezpečné krápníky z ledu, které
jsme museli odstraňovat. Abychom zajistili sjízdnost
komunikací, v některé dny jsme prakticky nepřetržitě odklízeli
sníh. Také se nám stalo, že již odklizené chodníky zasypala
sněhem Správa silnic při plužení hlavní komunikace.
Z centra obce jsme raději sníh odvezli, abychom zlepšili
dostupnost pošty, obchodů a obecního úřadu.
Poslední únorové dny nám ale přinesly kýženou oblevu,
zdá se, že nejtvrdší zima je za námi.
V loňském roce senátor Kubera prosadil zákon, na jehož
základě odpovědnost za údržbu chodníků přešla z majitelů
přilehlých nemovitostí na majitele těchto chodníků, což v našem případě je obec.
Když zmiňuji tento zákon v souvislosti s úklidem od sněhu, musím poděkovat všem
občanům, kteří přes změnu zákona přiložili ruku k dílu a sníh na chodnících před svými
domy poctivě uklízeli.
Naše obec již má asi tři kilometry chodníků, je tedy zřejmé, že náš malý traktor nemohl
být ve stejnou dobu všude a uklidit chodníky naráz, domnívám se ale, že jsme tu letošní
bohatou sněhovou nadílku poměrně dobře zvládli a naše komunikace a chodníky byly
dobře uklizeny. Za to patří poděkování našim pracovníkům údržby obce a také Vám
všem za dostatek pochopení a tolerance.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování hasičům

Naši hasiči, členové zásahové jednotky pomohli s odstraněním ledových rampouchů
z obecních budov, pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Nebyla to lehká práce na hliníkovém žebříků s tyčí led odstranit, navíc v nepříznivém
počasí. Pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Hasičům za to patří naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 21. prosince 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové úpravy obce č. 4/2009
2. Rozpočet obce na rok 2010
3. Revokaci bodu č. 10 usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. října 2009 o záměru
prodeje parcely č. 396/5
4. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej pozemku p. č. 396/5 – zahrada v k. ú.
Šilheřovice
5. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej obecních pozemků, parc. č. 618/21, č.
618/34, č. 618/35, č. 618/36 a č. 618/37 v k. ú. Šilheřovice dle geometrického plánu
č. 1343-5133/2009
6. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 386/29 v k. ú. Šilheřovice, ostatní plocha, který
byl geometrickým plánem č. 1313 – 5101/2008 ze dne 15. 9. 2008 oddělen z pozemku
parcela č. 386/6 ostatní plocha v katastrálním území Šilheřovice, do vlastnictví obce
Šilheřovice
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Návrh Ing. P. Smolky na snížení příjmových a výdajových kapitol
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.
4.

Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 396/5 na úřední desce
Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 618/21, č. 618/34, č.
618/35, č. 618/36 a č. 618/37 na úřední desce
Starostu obce k dalšímu jednání ohledně převodu parcely č. 1441/8 do majetku obce
Radu obce k vyhlášení výzvy na vypracování projektu zateplení a výměny oken na
ZŠ II. stupeň

Obec a investice
V letošním roce chceme uskutečnit rekonstrukce komunikací a chodníků, opraven by
měl být chodník od ulice U Parkoviště k ulici Zahradní a dále chodník podél zámecké zdi
od brány zámeckého parku naproti Střední hotelové školy až po bránu do parku naproti
ul. Ovocné, také bude provedena oprava chodníku na ulici Kostelní.
U komunikací máme záměr provést rekonstrukci části ulice U Obory, Zahradní,
Souběžné a Studené. Prakticky na blátě je obslužná komunikace mezi domem č. p. 21
a obecním úřadem, tato by měla být také opravena.
Dále chceme provést opravu opěrné zdi za parcelou č. 390/40, která je ve velmi špatném
stavu.
Pokračuje se také v pracích na projektu nové komunikace v zástavbě na Škovránkovi.
Nově se pracuje na projektu rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Horní. Tento
projekt řeší vyvýšení nástupiště, které bude bezpečnější a pohodlněji se bude nastupovat
do autobusů a zároveň řeší odvodnění, nyní mnohdy po deštích stojí v nástupišti kaluže
vody.
Pokračuje se v pracích na projektu opravy koryta potoka v ulici Dolní, dále
na prodloužení kanalizace v ulici Do Kopce a zatrubnění příkopku podél ulice Střední.
Dále intenzivně pracujeme na projektech „Sportovně rekreační areál Baumšula“
a „Centrum obce“.
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Žádostí o finanční příspěvek
Výměnou oken na budovách č. 21 a č. 117
Informacemi k zubní ordinaci
Žádostí o opravu komunikace U Obory
Žádostí o posílení rozpočtu
Oznámením SmVaK o změně ceny vody
Projektem „Revitalizace Šilheřovického parku“
Informacemi o převodu parcely č. 386/29
Finanční odměnou
Rozpočtem na rok 2010
Žádostí o povolení výherních hracích automatů
Žádostmi o zakoupení stromu určeného ke kácení
Územním plánem obce
Přípravou obecního plesu
Žádostí o schválení vymalování vstupní části a soc. zařízení u lékařky pro dospělé
Účtováním příspěvkových organizací
Stanovením prodejní ceny CD – Písně Hlučínska
Dodatkem ke smlouvě o stravování
Platbami za vodné a stočné, poplatky za psa
Žádostí o stanovisko k převodu pozemku
Kritérii pro přijetí dětí k docházce do MŠ
Nákupem startovacího vozíku
Žádostí o zavedení popelnicových nádob u domu č. p. 21
Žádostí o výměnu oken v domě č. p. 162
Stížností nájemníků domu č. p. 21
Darovací smlouvou pro ZŠ a MŠ
Zrušením tel. linky O2 na ČOV
Cenovým výměrem č. 1/2010
Žádostí o povolení sídla občanského sdružení na budově č. 19
Prodejem pozemku parc. č. 396/5, č. 618/21, č. 618/34, č. 618/35, č. 618/36, č. 618/37
Zpracováním projektu na zateplení horní školy
Informace o jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje
Podáním žádostí o dotaci
Prodloužení nájemních smluv bytů, nebytových prostor, pozemků a zahrádek
Žádostí o přidělení obecního bytu
Žádostí o pronájem tělocvičny na sportovní akci
Soudním řízením o určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení
Projektem „Sportovně rekreační areál Baumšula“

Vodné a stočné
Pro rok 2010 se cena za odběr vody nemění, zůstává na úrovni roku 2009, to je u vody
22 Kč za 1m3, u stočného 16 Kč za 1m3, celkem tedy 38 Kč za 1m3. V této ceně je již
započítána sazba DPH 10%. Od 1. ledna se naše obec povinně ze zákona stala plátcem
daně s přidané hodnoty.
Ing. Martin Čecháček

Komunální odpad
Pro rok 2010 zůstávají ceny u vývozu komunálního odpadu stejné jako v roce 2009,
nemění se, i když je v ceně promítnuta 10% DPH. V cenách je zahrnuto propůjčení
nádob na komunální odpad, svoz, třídění, využívání a ukládání směsného odpadu
na skládku.
Poukázky na platby bude posílat firma OZO v měsíci září.
Opět budou přistaveny v naší obci kontejnery na velkoobjemový odpad v těchto
termínech:
23. 4. - 26. 4. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
16. 7. - 18. 7. 2010 – svoz velkoobjemového odpadu
22. 10. - 25. 10. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V měsíci únoru jsme na dvě stanoviště umístili kontejnery na sběr papíru, a to na ulici
Ke Kovárně a na parkoviště pod kostelem. Upozorňuji, že tyto kontejnery jsou jen
na papír, nemohou se tam odkládat žádné jiné odpady.
Ing.Martin Čecháček

Taneční sezóna Sabiny a Katky
Naše mladé občanky, Sabina Kloková a Katka Krakowková se svými partnery Vilémem
Paříkem a Danielem Jurčou mají společnou vášeň, a to je tancování.
Taneční sezónu jako každým rokem zahajují Mistrovství české republiky.
V letošním roce to bylo Mistrovství české republiky v latinsko-amerických tancích, které
se konalo zde v Ostravě. Tohoto mistrovství se zúčastnili jak Vilém Pařík se svou taneční
partnerkou Sabinou Klokovou, tak i Daniel Jurča s Kateřinou Krakowkovou. Oba tyto
páry se i přes značnou konkurenci umístili obdivuhodně. Vilém se Sabinou se probojovali
až do samotného finále a Daniel s Katkou skončili v semifinále tohoto tanečního klání.
Pro oba tyto páry to byl výborný start letošní sezóny.
Po tomhle mistrovství následovalo Mistrovství české republiky v tancích standardních,
uskutečněné v Praze. Zde se oba taneční páry protancovali až do finále, kde se utkali jen
ti nejlepší.
Nyní mají před sebou závěrečné Mistrovství konané v Roudnici nad Labem, a to
Mistrovství v 10ti tancích, což je kombinace tanců latinsko-amerických a tanců
standardních, kde oba páry budou opět bojovat o co nejlepší umístění.
Dalším velkým úspěchem je nominace českým svazem tanečního sportu na Mistrovství
Evropy, které se bude konat 20. března 2010 v Moskvě.
Sabině Klokové a Katce Krakowkové upřímně blahopřejeme k tak výrazným úspěchům
a budeme držet palce v dalších soutěžích!
Ing. Martin Čecháček

Obnova alejí
Koncem roku 2009 jsme zpracovali projekt na obnovu alejí podél obecních komunikací,
které jsou zároveň vedeny jako cyklostezky. Jedná se o komunikaci za Šilheřovickým
parkem, a pak část komunikace směrem ke Křivé lípě. Na obnovu těchto alejí jsme
podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí, pokud ve výzvě uspějeme,
obnova alejí by mohla začít na podzim.
Ing. Martin Čecháček

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na obecní ples
manželé Jiří a Marie Rumpovi
WÜRTH s. r. o.
manželé Vilém a Milena Čočkovi
Lesy České republiky s. p.
manželé Rostislav a Marie Hlauškovi
ZX BENET s. r. o.
manželé Bohumír a Jiřina Vařechovi
Dvořák – Lesy, sady, zahrady s. r. o.
manželé Radim a Lenka Pecháčkovi
Pavlínek s. r. o.
manželé Antonín a Jindřiška Mertovi
Pekárna M+K
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
Tempo Šilheřovice
manželé Jaroslav a Margit Tkačíkovi
Kateřina Fulnečková
manželé Karel a Jana Matuškovi
Tomáš Machala
manželé Pavel a Radmila Smolkovi
Petr Hudeček
manželé Marek a Jana Kučatí
David Plaček
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
Karel Machala
manželé Teodor a Lydie Kučatí
Petr Krzikalla
manželé Jan a Iveta Čecháčkovi
Rita Struhalová
manželé Miroslav a Radmila Piskallovi
Ing. M. Čecháček
manželé Josef a Vladimíra Rickovi
Martin Fulneček
manželé Erich a Ludmila Janoschovi
Lenka Klapcová
manželé Stanislav a Martina Lipinští
Mgr. Eva Tvrdá
Klub důchodců Šilheřovice
manželé Štěpán a Magdaléna Kopiovi
manželé Miroslav a Marcela Niedermeierovi
Svaz včelařů
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
Základní škola Šilheřovice
manželé Jan a Silvie Žvakovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Martin a Pavla Thomasovi
SDH Šilheřovice
Sekáček Pampeliška –A. a K. Jauernigovi
Unie rodičů při ZŠ
Mateřská škola Šilheřovice
Restaurace Na Náměstí
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o.

Sbírka na opravu kostela
V loňském roce jsme zahájili v naší obci veřejnou sbírku na opravu našeho kostela,
který v roce 2013 bude mít výročí 300 let od výstavby v současné zděné podobě. Vybrané
finanční dary budou z této první fáze sbírky použity na opravu oken. Přesto, že jsme
sbírku zahájili až koncem roku, byla vybrána částka 91.120 Kč, z toho 31 955 Kč
do pokladničky na obecním úřadě a 59.120 na zřízený účet sbírky. Tyto finance budou
předány naší farnosti k profinacování opravy oken, která již probíhá. Všem dárcům,
kterým není lhostejný stav našeho kostela a přispěli finanční částkou na opravu velmi
děkuji.
Sbírka samozřejmě probíhá dále i v letošním roce, kdo se rozhodne přispět, může využít
pokladničku na obecním úřadě anebo převést příspěvek na účet sbírky – č. účtu:
435579330297/0100, VS: 156024, KS: 0379.
Poukázky je možno vyzvednout na obecním úřadě, koncem roku je opět rozešleme
do každé domácnosti. Chtěl bych ještě upozornit, že podnikatelé si mohou provést odečet
daru ze základu daně.
Ing. Martin Čecháček

Nový územní plán obce
Začátkem letošního roku jsme zahájili práce na novém územním plánu obce. Krátce jen
zmíním, že cílem územního plánu je řešit potřeby obce v celém jejím správním území,
například rozvoj bydlení - plán obce stanovuje zastavitelné území pro výstavbu
rodinných domů, dále využití jednotlivých pozemků, možnost zalesnění pozemků, nové
trasy pozemních komunikací, parkování v obci, veřejně prospěšné stavby apod. Pokud se
jedná jen o změnu územního plánu, tak ta může řešit jen změnu ve využití jediné parcely.
V této souvislosti bych chtěl upozornit naše občany, kteří chtějí požádat obec o změnu
v zařazení svých parcel v územním plánu, ať podají žádost na náš obecní úřad
do 30. 3. 2010.
Několik žádostí o změnu využití parcel již evidujeme, všechny budou vyhodnoceny
pořizovatelem a předloženy Zastupitelstvu obce.
Ing. Martin Čecháček

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce naši občané přispěli úctyhodnou částkou 58.148 Kč. Výtěžek
z tříkrálové sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, seniorům,
handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám
lidí v regionu. Asi jedna desetina sbírky je určena na humanitní pomoc do zahraničí.
Poděkování za organizaci sbírky v naší obci patří především panu faráři Mgr. Petru
Huvarovi, všem malým i velkým koledníkům a také pracovnicím našeho obecního úřadu.
Samozřejmě velké poděkování patří také všem dárcům z řad našich občanů
za poskytnuté štědré dary.
Ing. Martin Čecháček

Rekonstrukce vstupních prostor obecního sálu
Na opravu vstupních prostor a sociálního zázemí obecního sálu máme zpracován projekt
a již vystaveno stavební povolení. Na tuto investici jsme podali žádost o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“. Žádostí o dotace je ale většinou podstatně více než uvolněných finančních
prostředků, nevíme proto, zda s žádostí uspějeme.
Projekt řeší rekonstrukci vstupních prostor, šatny, kuchyňky a toalet. Problémem
vstupních prostor je také vzlínající vlhkost zdí, nechali jsme proto vypracovat odbornou
firmou studii na podřezání zdiva. Problémem obecního sálu je také špatná střešní
krytina, zatékající voda poškozuje stropy sálu, proto bude muset být provedena výměna.
Ing. Martin Čecháček

Projekt na obnovu zeleně v centru obce
V letošním roce bude ještě zpracován projekt na výsadbu - obnovu stromů a zeleně
v lokalitě svahu za obecním úřadem až po svah takzvané Olšiny a dále také svah
nad Jednotou. V této lokalitě je již stávající porost značně přestárlý a některé stávající
stromy jsou značně proschlé a uvnitř kmene duté, navíc hrozí pádem.
Dále projekt bude řešit výsadbu zeleně v části svahu za budovou školy na ulici Střední.
Stromy a celkově zeleň v centru obce je velmi cenná, stojí za to ji udržovat pro další
generace. Na tuto obnovu opět zpracujeme a podáme žádost o dotaci.
Ing. Martin Čecháček

Zateplení školy
V letošním roce chceme začít pracovat na projektu zateplení budovy školy na ulici
Kostelní. Na této budově je šířka zdiva jen cca 38 cm + omítka, zjevně tedy nevyhovuje
dnešním normám a dochází k únikům tepla. Na zhotovitele projektu je vyhlášeno
výběrové řízení, v rámci projektu bude muset být také vyhotoven energetický audit.
Projekt bude řešit zateplení obvodového zdiva budovy, zateplení stropu a také výměnu
oken. Po vyhotovení projektu chceme požádat o dotaci, pomocí které chceme toto
zateplení realizovat. Zateplením školy ušetříme za energie a zároveň horní budova školy
získá nový vzhled.
Škola na Kostelní ulici je umístěna v krásném a klidném prostředí, nejsou tam pro děti
žádné rušivé vlivy, stojí za to ji opravit.
Ing. Martin Čecháček

Badminton v tělocvičně
Nově jsme pořídili v únoru do tělocvičny stojany a sítě pro badminton, a to pro dvě
hřiště, takže mohou hrát zároveň dvě dvojice hráčů. Stojany vyhotovil náš občan Jan
Lukáš, sítě jsme zakoupili ve firmě Dor - sport Bruzovice, rakety je nutno si donést své.
Rozšířili jsme tak využití naší tělocvičny o tento sport začíná být v současnosti
vzrůstající zájem.
Ing. Martin Čecháček

Mateřská školka dostane nové vybavení kuchyně
V letošním roce bude pořízeno nové vybavení kuchyňky v mateřské školce, stávající je
již opotřebované a zastaralé. Nové vybavení bude převážně z nerezi, která je velmi
trvanlivá.

SDH Šilheřovice
SDH Šilheřovice děkuje za hojnou účast na maškarním plese dne 13. 2. 2010 a hlavní
poděkování patří všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.
děkuje výbor SDH

„PRŤATA“ – aneb setkávání malých dětí
Od listopadu 2009 začal v naší obci Šilheřovice fungovat klub maminek a jejich
potomků, jehož hlavním cílem je setkávání obdobně starých dětí, jejich skupinové hraní
a také vyměňování si vzájemných rad a zkušeností maminek.
Protože rodiče takto malých dětí (ve věku cca 1-3 let) podobnou aktivitu v blízkém okolí
naší obce postrádali, oslovila jsem, za tímto účelem, pana starostu Ing. M. Čecháčka,
který byl k tomuto projektu vstřícný a pomohl mi s nalezením vhodných prostor.
Následně již bylo jen otázkou času a informovanosti cílové skupiny, kdy se setkávání dětí
uskuteční.
Prvá takováto schůzka se uskutečnila 3. 11. 2009 a bylo na ni celkem 7 dětí,
kterým jsme začali říkat „prťata“ a od té doby se společně s ostatními maminkami a
jejich dětmi setkáváme každý týden, vždy v úterý od 15,00 hodin v prostorách Fary
Šilheřovice.
Děti se nejen vzájemně seznamují a hrají si, ale postupně a nenásilně se učí o hračky
dělit, rozvíjet a doplňovat své dosavadní znalosti a dovednosti. Také se trošičku
osamostatňují a zvykají si na přítomnost ostatních maminek /tet/.
Postupně do našeho kroužku zavítalo již 11 dětí v dané věkové hranici. Pravidelně
na toto setkávání dochází, prozatím cca 3 - 7 dětí. Svou roli sehrává nejen
zaneprázdněnost maminek, která byla citelná hlavně před vánočními svátky, ale i
nepříznivé počasí a s tím související nemoci. S příchodem jara se snad vše zlepší a také
přibudou s dětmi častější pobyty v přírodě.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že kroužek je otevřen nejen maminkám, ale
všem dospělým, kteří doprovází dítko v uvedené věkové kategorii, je zdarma a je zde
dost prostoru pro realizaci jakýchkoli nápadů, které jsou přiměřené věku našich dětí.
Nezbývá, než popřát kroužku „PRŤAT“ ať se má k světu a ať se v něm dětem, i jejich
maminkám, líbí.
Ráda bych touto cestou poděkovala:
- starostovi obce Ing. M. Čecháčkovi a p. faráři ThDr. P. Huvarovi za jejich
angažovanost, podporu a vstřícnost při realizaci projektu a využívání prostor fary
- maminkám, které zapůjčily hračky do našeho kroužku
Petra Fojtíková

Mateřská škola na začátku roku 2010
Majiček:
Děti v souboru v zimních měsících pilně nacvičují nové písničky, hry a tanečky do
nového půlhodinového programu „ROK S MAJIČKEM“, se kterým vystoupí
12. BŘEZNA 2010 v Kulturním domě v Petřkovicích tamějšímu Klubu důchodců.
Poté je ještě čeká v březnu účast na okresní přehlídce dětských folklórních souborů
„VÍTÁNÍ JARA„ ve Štítině.
Již teď se těšíme na setkání s Vámi, na vystoupeních Majičku.
(Slavíková B.)
Barvička:
Příroda a svět kolem nás nabízejí našemu zraku nesčetné barevné vjemy. Barvy
provázejí člověka doslova na každém kroku, ale nejsou pro nás jen tím, co vidíme,
nepoddávají se jen pasivně našemu zraku. Působí také na naši psychiku, ovlivňují naše
city a naše jednání.
Proto se snažím, aby i naše děti tyto impulsy vnímaly pozitivně prostřednictvím
pestré nabídky v kroužku Barvička.
(Šlosárková M.)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠILHEŘOVICÍCH
se uskuteční

23. 3. 2010 od 9,00 - 16,00 hodin
Rada obce schválila na svém zasedání 6. 1. 2010 Kriteria pro přijetí do MŠ ve školním
roce 2010/2011
• Zákonný zástupce dítěte má v den zápisu do MŠ trvalé bydliště v obci Šilheřovice
• Předškolní děti ( 1rok před zahájením povinné školní docházky)
• Rodiče dítěte jsou zaměstnaní
• Děti jsou přihlášené k celodenní docházce
• Dítě dovrší věk 3 let nejpozději 1.9.2010
• Dítě, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje
• Opakované žádosti (děti neumístěné v minulém školním roce)

Ti z Vás, kteří jste se svými dětmi byli v loňském roce u zápisu a nebylo Vám
vyhověno, musíte k zápisu znovu. Pokud Vaše dítě již navštěvuje jinou mateřskou školu,
kromě jiného (rodný list dítěte, průkazka zdravotní pojišťovny dítěte, potvrzení o
zaměstnání rodičů, potvrzený evidenční list lékařem - vyzvedněte již předem v MŠ) si
přineste okopírovaný evidenční list z mateřské školy, již Vaše dítě navštěvuje. Na
požádání Vám ředitelství MŠ okopírovaný evidenční list vydá.
Upozorňuji Vás, že u zápisu nerozhoduje pořadí, můžete si tedy zápis naplánovat
po celou dobu od 9,00 do 16,00 hodin.
( Návratová J.)

Činnost ZŠ od listopadu 2009 do února 2010
Listopad
2.11. - 1. – 5. ročník navštívil hvězdárnu a planetárium v Ostravě – výukový program
JAK HONZA A LUCKA POZNÁVAJÍ ZEMI A MĚSÍC.
7.11. - Spolupráce vyučujících při pořádání akce Unie rodičů – TRAVESTI SHOW.
9.11. - Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. - 9. ročník - MALOVANÉ NA
SKLE
10.11. - Kouzelnické představení v místním kinosále pro základní i mateřskou školu.
11.11. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ v Kulturním domě Hlučín (II. - IX. tř.) - 2. kolo.
Z každé třídy je vybrán 1 žák a těchto 8 žáků tvoří 1 družstvo, které
reprezentuje danou školu (organizace – Mgr. Veselá).
12.11. - Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 8. a 9. ročníku:
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE (Ing. Obermanová, Mgr. Válová).
13.11. - Soutěž mladých zoologů – téma: RYBY ČR
1. kategorie - 3 družstva
2. kategorie - 1 družstvo (Mgr. Vrkočová).
18.11. + 19.11. - Celoškolní projekt ve spolupráci s místní knihovnou:
KNIHA MÉHO SRDCE, na 2. stupni zajistila organizaci Mgr. Válová,
1. – 5. ročník organizovali třídní učitelé jednotlivých tříd.
19.11. - V 9. ročníku proběhly SCIO testy – KEA analýza – matematika, český jazyk
a obecné studijní předpoklady (Mgr. Vrkočová).
Prosinec
3.12. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ – naše ZŠ se umístila na 2. místě dané skupiny.
(Mgr. Veselá)
3.13. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem
(Mgr. Lukavcová).
4.12. - INFORMA – Ostrava - žáci VIII. A IX. třídy navštívili výstavu: UČEŇ,
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK na Černé louce v Ostravě, aby tak
získali větší přehled o středních školách a učebních oborech.
4.12. - Mikulášská diskotéka pořádaná Unií rodičů za účasti pedagogických pracovníků
(žáci IX. třídy vystoupili v maskách sv. Mikuláše, čertů a andělů – Mgr.
Vrkočová).
7.12. - Svatý Mikuláš, andělé a čerti připravili nadílku pro žáky základní i mateřské
školy a při té příležitosti obešli i obec Šilheřovice.
11.12. - Projekt: VÁNOČNÍ ZVYKY V ROŽNOVĚ – 1. – 6. ročník navštívil Rožnov
pod Radhoštěm, kde se děti seznámily s lidovými tradicemi našich předků.
Tento zájezd financovala ze ¾ Unie rodičů, za což jí velice děkujeme.
12.12. - Diskotéka na ledě – Buly Kravaře – tato mimoškolní akce se uskutečnila
v sobotu pro zájemce ze VII. třídy – dozor a organizaci zajistila Mgr. Veselá.
17.12. - Olympiáda z českého jazyka pro žáky z VIII. a IX. třídy (Mgr. Válová).
17.12. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem pásmem básní a pohádek s vánoční i výchovnou tematikou.
Toto vystoupení předvedly děti odpoledne také svým rodičům
(vedoucí kroužku Mgr. Lukavcová).
18.12. - Vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Výrobky vyráběly děti i vyučující nejen v hodinách Vv a Pč, ale mnohdy i
doma. Organizaci zajistili pracovníci základní školy.
Tentýž den proběhlo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupila Mgr. Válová
a děvčata z 2. stupně s připravenými vánočními koledami.
21.12. - 2. stupeň navštívil výstavu betlémů v Ostravě

22.12. - Adventní koncert v místním kostele (Mgr. Hlaváčková)
Leden
16.1. - Ples Unie rodičů – účast i spolupráce zaměstnanců ZŠ.
22.1. - Proběhl zápis dětí do 1. třídy, na který se dostavilo 25 dětí (včetně 2 žáků po
odkladu školní docházky). Věříme, že 1. třída ve školním roce 2010/2011 bude
početnější než předcházející ročníky.
26.1. - Návštěva kina v Hlučíně – 1. – 5. ročník, film ZAPOMENUTÝ OSTROV
28.2. - Literárně-dramatický kroužek uskutečnil představení pro 1. – 5. ročník
(Mgr. Lukavcová)
28.1. - Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž JSME DĚTI JEDNÉ PLANETY
30.1. - Maškarní ples UR – pozvání přijaly i děti z družební školy v Chalupkách.
Pedagogové obou škol se tak poprvé setkali v novém roce 2010.
Únor
3.2. -

4.2.

-

8.2.

-

9.2. 10.2. -

Začal pracovat kroužek VŠEZNÁLEK, ve kterém již tradičně (letos 5. výročí
zahájení činnosti!!!) paní Koperová připravuje budoucí prvňáčky na vstup do I.
třídy. Děti pracují celých 45 minut tak, aby střídáním jednotlivých činností
zvládly uvolňovací cviky, matematiku, rozšíření slovní zásoby, ale především
získaly jistotu a rozhodnost v samostatné práci, nebály se školního prostředí a
práce u tabule. Ne všechny děti se znají z MŠ a našim cílem je vytvořit pevný
kolektiv budoucích spolužáků.
Proběhla konference v Hlučíně k 90. výročí připojení Hlučínska
k Československu (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)
Chlapci 8. a 9. třídy s děvčaty 6. a 7. třídy navštívili v rámci rozšíření tělesné
výchovy bazén v Ostravě. Dozor zajistily Mgr. Válová a Mgr. Vrkočová.
Kino Hlučín - 6. – 9. ročník – film MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Žáci 1. stupně navštívili maškarní ples v družební škole v Chalupkách
(dozor zajistily Mgr. Mertová a Mgr. Lamschová).

Základní škola velmi děkuje ochotným maminkám paní Antošové,
Charvatové, Moslerové a Smolkové, které zajistily dopravu dětí do
Polska a zpět.
12.2.
24.2.
24.2.
26.2.

-

Soutěž v anglickém jazyce – Opava (Mgr. Veselá)
Recitační soutěž v Hlučíně (Mgr. Lukavcová, Mgr. Válová)
Pavel Novák – Kulturní dům Hlučín – 1. stupeň
VITA – 6. – 9. ročník - „Jak vaří rostlina“ (vzdělávací akce)

V době jarních prázdnin 15. 2. – 19. 2. 2010 přejeme všem dětem nadšení
ze zimních sportů, 22. února pak radostný návrat do školních lavic v plném zdraví a bez
úrazu.
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

Sdělení Finančního úřadu v Hlučíně k dani z nemovitostí

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 se
s účinností od 1. 1. 2010 mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Veškeré daně
z nemovitostí budou přepočítávány v měsíci dubnu a až pak budou rozesílány poukázky
poplatníkům k platbě nebo budou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

TJ Mittal Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice hledá na hřiště Marshalla, více informací
na tel.: +420 595 054 144, nebo v recepci klubu (Skleník): Dolní 412, Šilheřovice
Mgr. Hegr Karel
Manažer hřiště

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
blíží se čas zahájení jarní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Dovolte mi abych Vás informoval o výsledcích našich jednotlivých týmů. Začal
bych těmi nejmenšími a to jsou žáci, kteří nás úspěšně reprezentují . Naši nejmenší se
v podzimním dvoukolovém rozlosování umístili na krásném 2. místě s počtem 21 bodů a
skórem 53 : 17. Děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající jarní kolo, kdy
nastoupí určitě opět ve skvělé fotbalové formě a obhájí své krásné druhé místo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem 9 bodů. U dorostu bych se
na chvíli rád zastavil a všechny Vás, hlavně rodiče nadějných fotbalistů, aby se snažili své
syny podporovat ke sportu. Důvodem je rozšíření kádru o kvalitní fotbalisty, kteří v naší
obci byli, jsou a snad i zůstanou. Věřím, že po zimním odpočinku budou plní síly
a fotbalového elánu a ukáží, že fotbal je pro ně sport, pro který stojí zato trénovat
a zlepšovat si kondici.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přesto, že jsou
nováčky v 1. A třídě, dokázali se s obrovskou výzvou poprat a ukázali, že nejsou
outsidery v této třídě. Zkrátka i v této vyšší soutěži si naši muži dovedou poradit
s kvalitnějšími kluby a budou nás i nadále dobře reprezentovat a na jaře útočit na vyšší
příčky této soutěže.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na bohatou
tombolu letošního sokolského plesu. Zde přikládáme seznam všech sponzorů:
Autokosmetika Šafarčík, Badošek Ondřej, Čecháček Jan, Čecháčková Dorota, Čuraj
Reinhard, DB TRANS, FC Baník Ostrava, Fulneček Martin, Fulnečková Katka,
GENETRIX, Hotel U sv. Jana, Hudeček Michal a Petr, Chmelař Stanislav, Ing. Holiš
František, Ing. Dalibor Pavlínek, Ing. Žvaka Jan, KM LOGISTIC FORKLIFTS,
Knihařství Neumann, Konečný Radek, Kromrová Eva, Křižák Petr, Kubenka Tomáš,
Kučatý Alfred, Kucharczykova Magda, manželé Marcela a Jiří Haladejovi, manželé
Magda a Štěpán Kopiovi, manželé Radka a Miroslav Pískalovi, manželé Jarmila a Jiří
Thomasovi, manželé Kamila a Lumír Vařechovi, manželé Zdenka a Jan Smolkovi,
manželé Renata a Mirek Žoffajovi, Martíček Jan, Michaela Nitrová, Miník Jan, MUDr.
Radim Uzel, Obec Šilheřovice, Pacal Vladimír, Pekárna M+K, Pindur Libor, Plaček
Tomáš, Plačková Pavla, Pláničková Iveta, Restaurace Pekárna, Robenková Blažena,
Schindler Petr, Smolka Rudolf, Stavebniny Velmann, Struhalová Rita, Svěrkoš Jan,
Thomas Vilibald, Tvrdý František, Unie rodičů Šilheřovice, Vjačka Milan. Tito všichni
přispěli k bohaté a atraktivní tombole.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu v uplynulé
sezóně a rád bych Vás tímto všechny pozval na první jarní kolo, které začínáme
následovně:
Žáci –
Dorost –

11. 4. 2010
4. 4. 2010

Kozmice – Šilheřovice
Šilheřovice – Píšť

10:00 hod.
13:15 hod.

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2010 - MUŽI
Datum
28.3.2010

Den
Neděle

Čas
10:00

Domácí
Mokré Lazce

Hosté
Šilheřovice

4.4.2010

Neděle

15:30

Šilheřovice

Krásné Pole

11.4.2009

Neděle

15:30

Štěpánkovice

Šilheřovice

18.4.2010

Neděle

16:00

Šilheřovice

Velké Hoštice

25.4.2009

Neděle

16:00

Bolatice

Šilheřovice

1.5.2010

Sobota

16:30

Suché Lazce

Šilheřovice

9.5.2009

Neděle

16:30

Slavoj Bruntál

Šilheřovice

16.5.2010

Neděle

16:30

Šilheřovice

Jakartovice

23.5.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Strahovice

29.5.2010

Sobota

17:00

Opava 2004

Šilheřovice

6.6.2009

Neděle

17:00

Šilheřovice

Kobeřice

12.6.2010

Sobota

17:00

Ludgeřovice

Šilheřovice

20.6.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Bohuslavice

Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Unie rodičů při Základní škole v Šilheřovicích
Vážení spoluobčané,
Ještě jednou chceme poděkovat všem sponzorům, rodičům a učitelům za dary do
tomboly a všestrannou pomoc při organizaci plesu.
Dále děkujeme všem zúčastněným za dobrou atmosféru, kterou vytvořili na našem plese
a podpořili tímto unii rodičů i naše děti.
Všichni jsme ocenili perfektní vystoupení žáků 8. a 9. třídy, děkujeme za jejich odvahu a
doufáme, že jim to vydrží i nadále.
Proto věříme, že i na dalším plese konaném 26. 2. 2011 nám předvedou něco ze svého
repertoáru. Na tomto plese nám znovu zahraje skupina MIRABEL.
Ještě jedno poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací dětského maškarního
plesu konaném 30. 1. 2010 a taky novým sponzorům.
Další připravovaná akce je Dětský den na hřišti konaný dne 5. 6. 2010. Vzhledem k dnešní
uspěchané a ustarané době jsme se rozhodli pro „NOVINKU“ – ukončení školního roku
stanováním dětí na hřišti u horní školy, za doprovodu alespoň jednoho z rodičů dne 26. - 27.
6. 2010. Bude to takzvané „tmelení kolektivu respektive vesnice“. Chystáme bohatý program
a občerstvení, určitě se nebudete nudit. Prosíme všechny rodiče, aby podpořili naše akce –
pomůžete svým dětem.
Unie rodičů

MONTÁŽE ANTÉN
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních systémů, včetně systémů na více
družic a více TV přijímačů
• doplnění a rozšíření satelitních systémů
• digitalizace televizního příjmu (11 TV programů)
• odrušování televizního příjmu
• televizní a satelitní rozvody
• internet přes satelit
774 540 148 – Tomáš Kožušník

NAŠI JUBILANTI
Štěpánová Marie
Bláhová Relindis
Čecháčková Růžena
Čecháčková Marta
Ricková Anna

89 let
87 let
83 let
83 let
80 let

Ricka Osvald
Pauke Michal
Plaček Arnošt

84 let
83 let
81 let

V červnu oslaví p. Ricka Osvald a p. Ricková Anna 60 let společného života
„Diamantovou svatbu“

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí
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Vážení spoluobčané,
oproti přívětivým podzimním předpovědím v lednu uhodila
zima se vším všudy a nás pořádně potrápila, celý leden jsme
skloňovali slova sníh a mráz, a v části měsíce února to bylo
podobné, navíc na střechách obecních domů se vlivem tání
sněhu objevily mnohdy nebezpečné krápníky z ledu, které
jsme museli odstraňovat. Abychom zajistili sjízdnost
komunikací, v některé dny jsme prakticky nepřetržitě odklízeli
sníh. Také se nám stalo, že již odklizené chodníky zasypala
sněhem Správa silnic při plužení hlavní komunikace.
Z centra obce jsme raději sníh odvezli, abychom zlepšili
dostupnost pošty, obchodů a obecního úřadu.
Poslední únorové dny nám ale přinesly kýženou oblevu,
zdá se, že nejtvrdší zima je za námi.
V loňském roce senátor Kubera prosadil zákon, na jehož
základě odpovědnost za údržbu chodníků přešla z majitelů
přilehlých nemovitostí na majitele těchto chodníků, což v našem případě je obec.
Když zmiňuji tento zákon v souvislosti s úklidem od sněhu, musím poděkovat všem
občanům, kteří přes změnu zákona přiložili ruku k dílu a sníh na chodnících před svými
domy poctivě uklízeli.
Naše obec již má asi tři kilometry chodníků, je tedy zřejmé, že náš malý traktor nemohl
být ve stejnou dobu všude a uklidit chodníky naráz, domnívám se ale, že jsme tu letošní
bohatou sněhovou nadílku poměrně dobře zvládli a naše komunikace a chodníky byly
dobře uklizeny. Za to patří poděkování našim pracovníkům údržby obce a také Vám
všem za dostatek pochopení a tolerance.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování hasičům

Naši hasiči, členové zásahové jednotky pomohli s odstraněním ledových rampouchů
z obecních budov, pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Nebyla to lehká práce na hliníkovém žebříků s tyčí led odstranit, navíc v nepříznivém
počasí. Pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Hasičům za to patří naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 21. prosince 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové úpravy obce č. 4/2009
2. Rozpočet obce na rok 2010
3. Revokaci bodu č. 10 usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. října 2009 o záměru
prodeje parcely č. 396/5
4. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej pozemku p. č. 396/5 – zahrada v k. ú.
Šilheřovice
5. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej obecních pozemků, parc. č. 618/21, č.
618/34, č. 618/35, č. 618/36 a č. 618/37 v k. ú. Šilheřovice dle geometrického plánu
č. 1343-5133/2009
6. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 386/29 v k. ú. Šilheřovice, ostatní plocha, který
byl geometrickým plánem č. 1313 – 5101/2008 ze dne 15. 9. 2008 oddělen z pozemku
parcela č. 386/6 ostatní plocha v katastrálním území Šilheřovice, do vlastnictví obce
Šilheřovice
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Návrh Ing. P. Smolky na snížení příjmových a výdajových kapitol
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.
4.

Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 396/5 na úřední desce
Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 618/21, č. 618/34, č.
618/35, č. 618/36 a č. 618/37 na úřední desce
Starostu obce k dalšímu jednání ohledně převodu parcely č. 1441/8 do majetku obce
Radu obce k vyhlášení výzvy na vypracování projektu zateplení a výměny oken na
ZŠ II. stupeň

Obec a investice
V letošním roce chceme uskutečnit rekonstrukce komunikací a chodníků, opraven by
měl být chodník od ulice U Parkoviště k ulici Zahradní a dále chodník podél zámecké zdi
od brány zámeckého parku naproti Střední hotelové školy až po bránu do parku naproti
ul. Ovocné, také bude provedena oprava chodníku na ulici Kostelní.
U komunikací máme záměr provést rekonstrukci části ulice U Obory, Zahradní,
Souběžné a Studené. Prakticky na blátě je obslužná komunikace mezi domem č. p. 21
a obecním úřadem, tato by měla být také opravena.
Dále chceme provést opravu opěrné zdi za parcelou č. 390/40, která je ve velmi špatném
stavu.
Pokračuje se také v pracích na projektu nové komunikace v zástavbě na Škovránkovi.
Nově se pracuje na projektu rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Horní. Tento
projekt řeší vyvýšení nástupiště, které bude bezpečnější a pohodlněji se bude nastupovat
do autobusů a zároveň řeší odvodnění, nyní mnohdy po deštích stojí v nástupišti kaluže
vody.
Pokračuje se v pracích na projektu opravy koryta potoka v ulici Dolní, dále
na prodloužení kanalizace v ulici Do Kopce a zatrubnění příkopku podél ulice Střední.
Dále intenzivně pracujeme na projektech „Sportovně rekreační areál Baumšula“
a „Centrum obce“.

Rada obce se v období měsíce prosinec 2009 – leden 2010 zabývala:
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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Žádostí o finanční příspěvek
Výměnou oken na budovách č. 21 a č. 117
Informacemi k zubní ordinaci
Žádostí o opravu komunikace U Obory
Žádostí o posílení rozpočtu
Oznámením SmVaK o změně ceny vody
Projektem „Revitalizace Šilheřovického parku“
Informacemi o převodu parcely č. 386/29
Finanční odměnou
Rozpočtem na rok 2010
Žádostí o povolení výherních hracích automatů
Žádostmi o zakoupení stromu určeného ke kácení
Územním plánem obce
Přípravou obecního plesu
Žádostí o schválení vymalování vstupní části a soc. zařízení u lékařky pro dospělé
Účtováním příspěvkových organizací
Stanovením prodejní ceny CD – Písně Hlučínska
Dodatkem ke smlouvě o stravování
Platbami za vodné a stočné, poplatky za psa
Žádostí o stanovisko k převodu pozemku
Kritérii pro přijetí dětí k docházce do MŠ
Nákupem startovacího vozíku
Žádostí o zavedení popelnicových nádob u domu č. p. 21
Žádostí o výměnu oken v domě č. p. 162
Stížností nájemníků domu č. p. 21
Darovací smlouvou pro ZŠ a MŠ
Zrušením tel. linky O2 na ČOV
Cenovým výměrem č. 1/2010
Žádostí o povolení sídla občanského sdružení na budově č. 19
Prodejem pozemku parc. č. 396/5, č. 618/21, č. 618/34, č. 618/35, č. 618/36, č. 618/37
Zpracováním projektu na zateplení horní školy
Informace o jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje
Podáním žádostí o dotaci
Prodloužení nájemních smluv bytů, nebytových prostor, pozemků a zahrádek
Žádostí o přidělení obecního bytu
Žádostí o pronájem tělocvičny na sportovní akci
Soudním řízením o určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení
Projektem „Sportovně rekreační areál Baumšula“

Vodné a stočné
Pro rok 2010 se cena za odběr vody nemění, zůstává na úrovni roku 2009, to je u vody
22 Kč za 1m3, u stočného 16 Kč za 1m3, celkem tedy 38 Kč za 1m3. V této ceně je již
započítána sazba DPH 10%. Od 1. ledna se naše obec povinně ze zákona stala plátcem
daně s přidané hodnoty.
Ing. Martin Čecháček

Komunální odpad
Pro rok 2010 zůstávají ceny u vývozu komunálního odpadu stejné jako v roce 2009,
nemění se, i když je v ceně promítnuta 10% DPH. V cenách je zahrnuto propůjčení
nádob na komunální odpad, svoz, třídění, využívání a ukládání směsného odpadu
na skládku.
Poukázky na platby bude posílat firma OZO v měsíci září.
Opět budou přistaveny v naší obci kontejnery na velkoobjemový odpad v těchto
termínech:
23. 4. - 26. 4. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
16. 7. - 18. 7. 2010 – svoz velkoobjemového odpadu
22. 10. - 25. 10. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V měsíci únoru jsme na dvě stanoviště umístili kontejnery na sběr papíru, a to na ulici
Ke Kovárně a na parkoviště pod kostelem. Upozorňuji, že tyto kontejnery jsou jen
na papír, nemohou se tam odkládat žádné jiné odpady.
Ing.Martin Čecháček

Taneční sezóna Sabiny a Katky
Naše mladé občanky, Sabina Kloková a Katka Krakowková se svými partnery Vilémem
Paříkem a Danielem Jurčou mají společnou vášeň, a to je tancování.
Taneční sezónu jako každým rokem zahajují Mistrovství české republiky.
V letošním roce to bylo Mistrovství české republiky v latinsko-amerických tancích, které
se konalo zde v Ostravě. Tohoto mistrovství se zúčastnili jak Vilém Pařík se svou taneční
partnerkou Sabinou Klokovou, tak i Daniel Jurča s Kateřinou Krakowkovou. Oba tyto
páry se i přes značnou konkurenci umístili obdivuhodně. Vilém se Sabinou se probojovali
až do samotného finále a Daniel s Katkou skončili v semifinále tohoto tanečního klání.
Pro oba tyto páry to byl výborný start letošní sezóny.
Po tomhle mistrovství následovalo Mistrovství české republiky v tancích standardních,
uskutečněné v Praze. Zde se oba taneční páry protancovali až do finále, kde se utkali jen
ti nejlepší.
Nyní mají před sebou závěrečné Mistrovství konané v Roudnici nad Labem, a to
Mistrovství v 10ti tancích, což je kombinace tanců latinsko-amerických a tanců
standardních, kde oba páry budou opět bojovat o co nejlepší umístění.
Dalším velkým úspěchem je nominace českým svazem tanečního sportu na Mistrovství
Evropy, které se bude konat 20. března 2010 v Moskvě.
Sabině Klokové a Katce Krakowkové upřímně blahopřejeme k tak výrazným úspěchům
a budeme držet palce v dalších soutěžích!
Ing. Martin Čecháček

Obnova alejí
Koncem roku 2009 jsme zpracovali projekt na obnovu alejí podél obecních komunikací,
které jsou zároveň vedeny jako cyklostezky. Jedná se o komunikaci za Šilheřovickým
parkem, a pak část komunikace směrem ke Křivé lípě. Na obnovu těchto alejí jsme
podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí, pokud ve výzvě uspějeme,
obnova alejí by mohla začít na podzim.
Ing. Martin Čecháček

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na obecní ples
manželé Jiří a Marie Rumpovi
WÜRTH s. r. o.
manželé Vilém a Milena Čočkovi
Lesy České republiky s. p.
manželé Rostislav a Marie Hlauškovi
ZX BENET s. r. o.
manželé Bohumír a Jiřina Vařechovi
Dvořák – Lesy, sady, zahrady s. r. o.
manželé Radim a Lenka Pecháčkovi
Pavlínek s. r. o.
manželé Antonín a Jindřiška Mertovi
Pekárna M+K
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
Tempo Šilheřovice
manželé Jaroslav a Margit Tkačíkovi
Kateřina Fulnečková
manželé Karel a Jana Matuškovi
Tomáš Machala
manželé Pavel a Radmila Smolkovi
Petr Hudeček
manželé Marek a Jana Kučatí
David Plaček
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
Karel Machala
manželé Teodor a Lydie Kučatí
Petr Krzikalla
manželé Jan a Iveta Čecháčkovi
Rita Struhalová
manželé Miroslav a Radmila Piskallovi
Ing. M. Čecháček
manželé Josef a Vladimíra Rickovi
Martin Fulneček
manželé Erich a Ludmila Janoschovi
Lenka Klapcová
manželé Stanislav a Martina Lipinští
Mgr. Eva Tvrdá
Klub důchodců Šilheřovice
manželé Štěpán a Magdaléna Kopiovi
manželé Miroslav a Marcela Niedermeierovi
Svaz včelařů
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
Základní škola Šilheřovice
manželé Jan a Silvie Žvakovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Martin a Pavla Thomasovi
SDH Šilheřovice
Sekáček Pampeliška –A. a K. Jauernigovi
Unie rodičů při ZŠ
Mateřská škola Šilheřovice
Restaurace Na Náměstí
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o.

Sbírka na opravu kostela
V loňském roce jsme zahájili v naší obci veřejnou sbírku na opravu našeho kostela,
který v roce 2013 bude mít výročí 300 let od výstavby v současné zděné podobě. Vybrané
finanční dary budou z této první fáze sbírky použity na opravu oken. Přesto, že jsme
sbírku zahájili až koncem roku, byla vybrána částka 91.120 Kč, z toho 31 955 Kč
do pokladničky na obecním úřadě a 59.120 na zřízený účet sbírky. Tyto finance budou
předány naší farnosti k profinacování opravy oken, která již probíhá. Všem dárcům,
kterým není lhostejný stav našeho kostela a přispěli finanční částkou na opravu velmi
děkuji.
Sbírka samozřejmě probíhá dále i v letošním roce, kdo se rozhodne přispět, může využít
pokladničku na obecním úřadě anebo převést příspěvek na účet sbírky – č. účtu:
435579330297/0100, VS: 156024, KS: 0379.
Poukázky je možno vyzvednout na obecním úřadě, koncem roku je opět rozešleme
do každé domácnosti. Chtěl bych ještě upozornit, že podnikatelé si mohou provést odečet
daru ze základu daně.
Ing. Martin Čecháček

Nový územní plán obce
Začátkem letošního roku jsme zahájili práce na novém územním plánu obce. Krátce jen
zmíním, že cílem územního plánu je řešit potřeby obce v celém jejím správním území,
například rozvoj bydlení - plán obce stanovuje zastavitelné území pro výstavbu
rodinných domů, dále využití jednotlivých pozemků, možnost zalesnění pozemků, nové
trasy pozemních komunikací, parkování v obci, veřejně prospěšné stavby apod. Pokud se
jedná jen o změnu územního plánu, tak ta může řešit jen změnu ve využití jediné parcely.
V této souvislosti bych chtěl upozornit naše občany, kteří chtějí požádat obec o změnu
v zařazení svých parcel v územním plánu, ať podají žádost na náš obecní úřad
do 30. 3. 2010.
Několik žádostí o změnu využití parcel již evidujeme, všechny budou vyhodnoceny
pořizovatelem a předloženy Zastupitelstvu obce.
Ing. Martin Čecháček

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce naši občané přispěli úctyhodnou částkou 58.148 Kč. Výtěžek
z tříkrálové sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, seniorům,
handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám
lidí v regionu. Asi jedna desetina sbírky je určena na humanitní pomoc do zahraničí.
Poděkování za organizaci sbírky v naší obci patří především panu faráři Mgr. Petru
Huvarovi, všem malým i velkým koledníkům a také pracovnicím našeho obecního úřadu.
Samozřejmě velké poděkování patří také všem dárcům z řad našich občanů
za poskytnuté štědré dary.
Ing. Martin Čecháček

Rekonstrukce vstupních prostor obecního sálu
Na opravu vstupních prostor a sociálního zázemí obecního sálu máme zpracován projekt
a již vystaveno stavební povolení. Na tuto investici jsme podali žádost o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“. Žádostí o dotace je ale většinou podstatně více než uvolněných finančních
prostředků, nevíme proto, zda s žádostí uspějeme.
Projekt řeší rekonstrukci vstupních prostor, šatny, kuchyňky a toalet. Problémem
vstupních prostor je také vzlínající vlhkost zdí, nechali jsme proto vypracovat odbornou
firmou studii na podřezání zdiva. Problémem obecního sálu je také špatná střešní
krytina, zatékající voda poškozuje stropy sálu, proto bude muset být provedena výměna.
Ing. Martin Čecháček

Projekt na obnovu zeleně v centru obce
V letošním roce bude ještě zpracován projekt na výsadbu - obnovu stromů a zeleně
v lokalitě svahu za obecním úřadem až po svah takzvané Olšiny a dále také svah
nad Jednotou. V této lokalitě je již stávající porost značně přestárlý a některé stávající
stromy jsou značně proschlé a uvnitř kmene duté, navíc hrozí pádem.
Dále projekt bude řešit výsadbu zeleně v části svahu za budovou školy na ulici Střední.
Stromy a celkově zeleň v centru obce je velmi cenná, stojí za to ji udržovat pro další
generace. Na tuto obnovu opět zpracujeme a podáme žádost o dotaci.
Ing. Martin Čecháček

Zateplení školy
V letošním roce chceme začít pracovat na projektu zateplení budovy školy na ulici
Kostelní. Na této budově je šířka zdiva jen cca 38 cm + omítka, zjevně tedy nevyhovuje
dnešním normám a dochází k únikům tepla. Na zhotovitele projektu je vyhlášeno
výběrové řízení, v rámci projektu bude muset být také vyhotoven energetický audit.
Projekt bude řešit zateplení obvodového zdiva budovy, zateplení stropu a také výměnu
oken. Po vyhotovení projektu chceme požádat o dotaci, pomocí které chceme toto
zateplení realizovat. Zateplením školy ušetříme za energie a zároveň horní budova školy
získá nový vzhled.
Škola na Kostelní ulici je umístěna v krásném a klidném prostředí, nejsou tam pro děti
žádné rušivé vlivy, stojí za to ji opravit.
Ing. Martin Čecháček

Badminton v tělocvičně
Nově jsme pořídili v únoru do tělocvičny stojany a sítě pro badminton, a to pro dvě
hřiště, takže mohou hrát zároveň dvě dvojice hráčů. Stojany vyhotovil náš občan Jan
Lukáš, sítě jsme zakoupili ve firmě Dor - sport Bruzovice, rakety je nutno si donést své.
Rozšířili jsme tak využití naší tělocvičny o tento sport začíná být v současnosti
vzrůstající zájem.
Ing. Martin Čecháček

Mateřská školka dostane nové vybavení kuchyně
V letošním roce bude pořízeno nové vybavení kuchyňky v mateřské školce, stávající je
již opotřebované a zastaralé. Nové vybavení bude převážně z nerezi, která je velmi
trvanlivá.

SDH Šilheřovice
SDH Šilheřovice děkuje za hojnou účast na maškarním plese dne 13. 2. 2010 a hlavní
poděkování patří všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.
děkuje výbor SDH

„PRŤATA“ – aneb setkávání malých dětí
Od listopadu 2009 začal v naší obci Šilheřovice fungovat klub maminek a jejich
potomků, jehož hlavním cílem je setkávání obdobně starých dětí, jejich skupinové hraní
a také vyměňování si vzájemných rad a zkušeností maminek.
Protože rodiče takto malých dětí (ve věku cca 1-3 let) podobnou aktivitu v blízkém okolí
naší obce postrádali, oslovila jsem, za tímto účelem, pana starostu Ing. M. Čecháčka,
který byl k tomuto projektu vstřícný a pomohl mi s nalezením vhodných prostor.
Následně již bylo jen otázkou času a informovanosti cílové skupiny, kdy se setkávání dětí
uskuteční.
Prvá takováto schůzka se uskutečnila 3. 11. 2009 a bylo na ni celkem 7 dětí,
kterým jsme začali říkat „prťata“ a od té doby se společně s ostatními maminkami a
jejich dětmi setkáváme každý týden, vždy v úterý od 15,00 hodin v prostorách Fary
Šilheřovice.
Děti se nejen vzájemně seznamují a hrají si, ale postupně a nenásilně se učí o hračky
dělit, rozvíjet a doplňovat své dosavadní znalosti a dovednosti. Také se trošičku
osamostatňují a zvykají si na přítomnost ostatních maminek /tet/.
Postupně do našeho kroužku zavítalo již 11 dětí v dané věkové hranici. Pravidelně
na toto setkávání dochází, prozatím cca 3 - 7 dětí. Svou roli sehrává nejen
zaneprázdněnost maminek, která byla citelná hlavně před vánočními svátky, ale i
nepříznivé počasí a s tím související nemoci. S příchodem jara se snad vše zlepší a také
přibudou s dětmi častější pobyty v přírodě.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že kroužek je otevřen nejen maminkám, ale
všem dospělým, kteří doprovází dítko v uvedené věkové kategorii, je zdarma a je zde
dost prostoru pro realizaci jakýchkoli nápadů, které jsou přiměřené věku našich dětí.
Nezbývá, než popřát kroužku „PRŤAT“ ať se má k světu a ať se v něm dětem, i jejich
maminkám, líbí.
Ráda bych touto cestou poděkovala:
- starostovi obce Ing. M. Čecháčkovi a p. faráři ThDr. P. Huvarovi za jejich
angažovanost, podporu a vstřícnost při realizaci projektu a využívání prostor fary
- maminkám, které zapůjčily hračky do našeho kroužku
Petra Fojtíková

Mateřská škola na začátku roku 2010
Majiček:
Děti v souboru v zimních měsících pilně nacvičují nové písničky, hry a tanečky do
nového půlhodinového programu „ROK S MAJIČKEM“, se kterým vystoupí
12. BŘEZNA 2010 v Kulturním domě v Petřkovicích tamějšímu Klubu důchodců.
Poté je ještě čeká v březnu účast na okresní přehlídce dětských folklórních souborů
„VÍTÁNÍ JARA„ ve Štítině.
Již teď se těšíme na setkání s Vámi, na vystoupeních Majičku.
(Slavíková B.)
Barvička:
Příroda a svět kolem nás nabízejí našemu zraku nesčetné barevné vjemy. Barvy
provázejí člověka doslova na každém kroku, ale nejsou pro nás jen tím, co vidíme,
nepoddávají se jen pasivně našemu zraku. Působí také na naši psychiku, ovlivňují naše
city a naše jednání.
Proto se snažím, aby i naše děti tyto impulsy vnímaly pozitivně prostřednictvím
pestré nabídky v kroužku Barvička.
(Šlosárková M.)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠILHEŘOVICÍCH
se uskuteční

23. 3. 2010 od 9,00 - 16,00 hodin
Rada obce schválila na svém zasedání 6. 1. 2010 Kriteria pro přijetí do MŠ ve školním
roce 2010/2011
• Zákonný zástupce dítěte má v den zápisu do MŠ trvalé bydliště v obci Šilheřovice
• Předškolní děti ( 1rok před zahájením povinné školní docházky)
• Rodiče dítěte jsou zaměstnaní
• Děti jsou přihlášené k celodenní docházce
• Dítě dovrší věk 3 let nejpozději 1.9.2010
• Dítě, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje
• Opakované žádosti (děti neumístěné v minulém školním roce)

Ti z Vás, kteří jste se svými dětmi byli v loňském roce u zápisu a nebylo Vám
vyhověno, musíte k zápisu znovu. Pokud Vaše dítě již navštěvuje jinou mateřskou školu,
kromě jiného (rodný list dítěte, průkazka zdravotní pojišťovny dítěte, potvrzení o
zaměstnání rodičů, potvrzený evidenční list lékařem - vyzvedněte již předem v MŠ) si
přineste okopírovaný evidenční list z mateřské školy, již Vaše dítě navštěvuje. Na
požádání Vám ředitelství MŠ okopírovaný evidenční list vydá.
Upozorňuji Vás, že u zápisu nerozhoduje pořadí, můžete si tedy zápis naplánovat
po celou dobu od 9,00 do 16,00 hodin.
( Návratová J.)

Činnost ZŠ od listopadu 2009 do února 2010
Listopad
2.11. - 1. – 5. ročník navštívil hvězdárnu a planetárium v Ostravě – výukový program
JAK HONZA A LUCKA POZNÁVAJÍ ZEMI A MĚSÍC.
7.11. - Spolupráce vyučujících při pořádání akce Unie rodičů – TRAVESTI SHOW.
9.11. - Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. - 9. ročník - MALOVANÉ NA
SKLE
10.11. - Kouzelnické představení v místním kinosále pro základní i mateřskou školu.
11.11. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ v Kulturním domě Hlučín (II. - IX. tř.) - 2. kolo.
Z každé třídy je vybrán 1 žák a těchto 8 žáků tvoří 1 družstvo, které
reprezentuje danou školu (organizace – Mgr. Veselá).
12.11. - Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 8. a 9. ročníku:
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE (Ing. Obermanová, Mgr. Válová).
13.11. - Soutěž mladých zoologů – téma: RYBY ČR
1. kategorie - 3 družstva
2. kategorie - 1 družstvo (Mgr. Vrkočová).
18.11. + 19.11. - Celoškolní projekt ve spolupráci s místní knihovnou:
KNIHA MÉHO SRDCE, na 2. stupni zajistila organizaci Mgr. Válová,
1. – 5. ročník organizovali třídní učitelé jednotlivých tříd.
19.11. - V 9. ročníku proběhly SCIO testy – KEA analýza – matematika, český jazyk
a obecné studijní předpoklady (Mgr. Vrkočová).
Prosinec
3.12. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ – naše ZŠ se umístila na 2. místě dané skupiny.
(Mgr. Veselá)
3.13. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem
(Mgr. Lukavcová).
4.12. - INFORMA – Ostrava - žáci VIII. A IX. třídy navštívili výstavu: UČEŇ,
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK na Černé louce v Ostravě, aby tak
získali větší přehled o středních školách a učebních oborech.
4.12. - Mikulášská diskotéka pořádaná Unií rodičů za účasti pedagogických pracovníků
(žáci IX. třídy vystoupili v maskách sv. Mikuláše, čertů a andělů – Mgr.
Vrkočová).
7.12. - Svatý Mikuláš, andělé a čerti připravili nadílku pro žáky základní i mateřské
školy a při té příležitosti obešli i obec Šilheřovice.
11.12. - Projekt: VÁNOČNÍ ZVYKY V ROŽNOVĚ – 1. – 6. ročník navštívil Rožnov
pod Radhoštěm, kde se děti seznámily s lidovými tradicemi našich předků.
Tento zájezd financovala ze ¾ Unie rodičů, za což jí velice děkujeme.
12.12. - Diskotéka na ledě – Buly Kravaře – tato mimoškolní akce se uskutečnila
v sobotu pro zájemce ze VII. třídy – dozor a organizaci zajistila Mgr. Veselá.
17.12. - Olympiáda z českého jazyka pro žáky z VIII. a IX. třídy (Mgr. Válová).
17.12. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem pásmem básní a pohádek s vánoční i výchovnou tematikou.
Toto vystoupení předvedly děti odpoledne také svým rodičům
(vedoucí kroužku Mgr. Lukavcová).
18.12. - Vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Výrobky vyráběly děti i vyučující nejen v hodinách Vv a Pč, ale mnohdy i
doma. Organizaci zajistili pracovníci základní školy.
Tentýž den proběhlo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupila Mgr. Válová
a děvčata z 2. stupně s připravenými vánočními koledami.
21.12. - 2. stupeň navštívil výstavu betlémů v Ostravě

22.12. - Adventní koncert v místním kostele (Mgr. Hlaváčková)
Leden
16.1. - Ples Unie rodičů – účast i spolupráce zaměstnanců ZŠ.
22.1. - Proběhl zápis dětí do 1. třídy, na který se dostavilo 25 dětí (včetně 2 žáků po
odkladu školní docházky). Věříme, že 1. třída ve školním roce 2010/2011 bude
početnější než předcházející ročníky.
26.1. - Návštěva kina v Hlučíně – 1. – 5. ročník, film ZAPOMENUTÝ OSTROV
28.2. - Literárně-dramatický kroužek uskutečnil představení pro 1. – 5. ročník
(Mgr. Lukavcová)
28.1. - Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž JSME DĚTI JEDNÉ PLANETY
30.1. - Maškarní ples UR – pozvání přijaly i děti z družební školy v Chalupkách.
Pedagogové obou škol se tak poprvé setkali v novém roce 2010.
Únor
3.2. -

4.2.

-

8.2.

-

9.2. 10.2. -

Začal pracovat kroužek VŠEZNÁLEK, ve kterém již tradičně (letos 5. výročí
zahájení činnosti!!!) paní Koperová připravuje budoucí prvňáčky na vstup do I.
třídy. Děti pracují celých 45 minut tak, aby střídáním jednotlivých činností
zvládly uvolňovací cviky, matematiku, rozšíření slovní zásoby, ale především
získaly jistotu a rozhodnost v samostatné práci, nebály se školního prostředí a
práce u tabule. Ne všechny děti se znají z MŠ a našim cílem je vytvořit pevný
kolektiv budoucích spolužáků.
Proběhla konference v Hlučíně k 90. výročí připojení Hlučínska
k Československu (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)
Chlapci 8. a 9. třídy s děvčaty 6. a 7. třídy navštívili v rámci rozšíření tělesné
výchovy bazén v Ostravě. Dozor zajistily Mgr. Válová a Mgr. Vrkočová.
Kino Hlučín - 6. – 9. ročník – film MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Žáci 1. stupně navštívili maškarní ples v družební škole v Chalupkách
(dozor zajistily Mgr. Mertová a Mgr. Lamschová).

Základní škola velmi děkuje ochotným maminkám paní Antošové,
Charvatové, Moslerové a Smolkové, které zajistily dopravu dětí do
Polska a zpět.
12.2.
24.2.
24.2.
26.2.

-

Soutěž v anglickém jazyce – Opava (Mgr. Veselá)
Recitační soutěž v Hlučíně (Mgr. Lukavcová, Mgr. Válová)
Pavel Novák – Kulturní dům Hlučín – 1. stupeň
VITA – 6. – 9. ročník - „Jak vaří rostlina“ (vzdělávací akce)

V době jarních prázdnin 15. 2. – 19. 2. 2010 přejeme všem dětem nadšení
ze zimních sportů, 22. února pak radostný návrat do školních lavic v plném zdraví a bez
úrazu.
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

Sdělení Finančního úřadu v Hlučíně k dani z nemovitostí

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 se
s účinností od 1. 1. 2010 mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Veškeré daně
z nemovitostí budou přepočítávány v měsíci dubnu a až pak budou rozesílány poukázky
poplatníkům k platbě nebo budou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

TJ Mittal Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice hledá na hřiště Marshalla, více informací
na tel.: +420 595 054 144, nebo v recepci klubu (Skleník): Dolní 412, Šilheřovice
Mgr. Hegr Karel
Manažer hřiště

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
blíží se čas zahájení jarní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Dovolte mi abych Vás informoval o výsledcích našich jednotlivých týmů. Začal
bych těmi nejmenšími a to jsou žáci, kteří nás úspěšně reprezentují . Naši nejmenší se
v podzimním dvoukolovém rozlosování umístili na krásném 2. místě s počtem 21 bodů a
skórem 53 : 17. Děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající jarní kolo, kdy
nastoupí určitě opět ve skvělé fotbalové formě a obhájí své krásné druhé místo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem 9 bodů. U dorostu bych se
na chvíli rád zastavil a všechny Vás, hlavně rodiče nadějných fotbalistů, aby se snažili své
syny podporovat ke sportu. Důvodem je rozšíření kádru o kvalitní fotbalisty, kteří v naší
obci byli, jsou a snad i zůstanou. Věřím, že po zimním odpočinku budou plní síly
a fotbalového elánu a ukáží, že fotbal je pro ně sport, pro který stojí zato trénovat
a zlepšovat si kondici.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přesto, že jsou
nováčky v 1. A třídě, dokázali se s obrovskou výzvou poprat a ukázali, že nejsou
outsidery v této třídě. Zkrátka i v této vyšší soutěži si naši muži dovedou poradit
s kvalitnějšími kluby a budou nás i nadále dobře reprezentovat a na jaře útočit na vyšší
příčky této soutěže.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na bohatou
tombolu letošního sokolského plesu. Zde přikládáme seznam všech sponzorů:
Autokosmetika Šafarčík, Badošek Ondřej, Čecháček Jan, Čecháčková Dorota, Čuraj
Reinhard, DB TRANS, FC Baník Ostrava, Fulneček Martin, Fulnečková Katka,
GENETRIX, Hotel U sv. Jana, Hudeček Michal a Petr, Chmelař Stanislav, Ing. Holiš
František, Ing. Dalibor Pavlínek, Ing. Žvaka Jan, KM LOGISTIC FORKLIFTS,
Knihařství Neumann, Konečný Radek, Kromrová Eva, Křižák Petr, Kubenka Tomáš,
Kučatý Alfred, Kucharczykova Magda, manželé Marcela a Jiří Haladejovi, manželé
Magda a Štěpán Kopiovi, manželé Radka a Miroslav Pískalovi, manželé Jarmila a Jiří
Thomasovi, manželé Kamila a Lumír Vařechovi, manželé Zdenka a Jan Smolkovi,
manželé Renata a Mirek Žoffajovi, Martíček Jan, Michaela Nitrová, Miník Jan, MUDr.
Radim Uzel, Obec Šilheřovice, Pacal Vladimír, Pekárna M+K, Pindur Libor, Plaček
Tomáš, Plačková Pavla, Pláničková Iveta, Restaurace Pekárna, Robenková Blažena,
Schindler Petr, Smolka Rudolf, Stavebniny Velmann, Struhalová Rita, Svěrkoš Jan,
Thomas Vilibald, Tvrdý František, Unie rodičů Šilheřovice, Vjačka Milan. Tito všichni
přispěli k bohaté a atraktivní tombole.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu v uplynulé
sezóně a rád bych Vás tímto všechny pozval na první jarní kolo, které začínáme
následovně:
Žáci –
Dorost –

11. 4. 2010
4. 4. 2010

Kozmice – Šilheřovice
Šilheřovice – Píšť

10:00 hod.
13:15 hod.

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2010 - MUŽI
Datum
28.3.2010

Den
Neděle

Čas
10:00

Domácí
Mokré Lazce

Hosté
Šilheřovice

4.4.2010

Neděle

15:30

Šilheřovice

Krásné Pole

11.4.2009

Neděle

15:30

Štěpánkovice

Šilheřovice

18.4.2010

Neděle

16:00

Šilheřovice

Velké Hoštice

25.4.2009

Neděle

16:00

Bolatice

Šilheřovice

1.5.2010

Sobota

16:30

Suché Lazce

Šilheřovice

9.5.2009

Neděle

16:30

Slavoj Bruntál

Šilheřovice

16.5.2010

Neděle

16:30

Šilheřovice

Jakartovice

23.5.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Strahovice

29.5.2010

Sobota

17:00

Opava 2004

Šilheřovice

6.6.2009

Neděle

17:00

Šilheřovice

Kobeřice

12.6.2010

Sobota

17:00

Ludgeřovice

Šilheřovice

20.6.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Bohuslavice

Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Unie rodičů při Základní škole v Šilheřovicích
Vážení spoluobčané,
Ještě jednou chceme poděkovat všem sponzorům, rodičům a učitelům za dary do
tomboly a všestrannou pomoc při organizaci plesu.
Dále děkujeme všem zúčastněným za dobrou atmosféru, kterou vytvořili na našem plese
a podpořili tímto unii rodičů i naše děti.
Všichni jsme ocenili perfektní vystoupení žáků 8. a 9. třídy, děkujeme za jejich odvahu a
doufáme, že jim to vydrží i nadále.
Proto věříme, že i na dalším plese konaném 26. 2. 2011 nám předvedou něco ze svého
repertoáru. Na tomto plese nám znovu zahraje skupina MIRABEL.
Ještě jedno poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací dětského maškarního
plesu konaném 30. 1. 2010 a taky novým sponzorům.
Další připravovaná akce je Dětský den na hřišti konaný dne 5. 6. 2010. Vzhledem k dnešní
uspěchané a ustarané době jsme se rozhodli pro „NOVINKU“ – ukončení školního roku
stanováním dětí na hřišti u horní školy, za doprovodu alespoň jednoho z rodičů dne 26. - 27.
6. 2010. Bude to takzvané „tmelení kolektivu respektive vesnice“. Chystáme bohatý program
a občerstvení, určitě se nebudete nudit. Prosíme všechny rodiče, aby podpořili naše akce –
pomůžete svým dětem.
Unie rodičů

MONTÁŽE ANTÉN
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních systémů, včetně systémů na více
družic a více TV přijímačů
• doplnění a rozšíření satelitních systémů
• digitalizace televizního příjmu (11 TV programů)
• odrušování televizního příjmu
• televizní a satelitní rozvody
• internet přes satelit
774 540 148 – Tomáš Kožušník

NAŠI JUBILANTI
Štěpánová Marie
Bláhová Relindis
Čecháčková Růžena
Čecháčková Marta
Ricková Anna

89 let
87 let
83 let
83 let
80 let

Ricka Osvald
Pauke Michal
Plaček Arnošt

84 let
83 let
81 let

V červnu oslaví p. Ricka Osvald a p. Ricková Anna 60 let společného života
„Diamantovou svatbu“

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti
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Vážení spoluobčané,
oproti přívětivým podzimním předpovědím v lednu uhodila
zima se vším všudy a nás pořádně potrápila, celý leden jsme
skloňovali slova sníh a mráz, a v části měsíce února to bylo
podobné, navíc na střechách obecních domů se vlivem tání
sněhu objevily mnohdy nebezpečné krápníky z ledu, které
jsme museli odstraňovat. Abychom zajistili sjízdnost
komunikací, v některé dny jsme prakticky nepřetržitě odklízeli
sníh. Také se nám stalo, že již odklizené chodníky zasypala
sněhem Správa silnic při plužení hlavní komunikace.
Z centra obce jsme raději sníh odvezli, abychom zlepšili
dostupnost pošty, obchodů a obecního úřadu.
Poslední únorové dny nám ale přinesly kýženou oblevu,
zdá se, že nejtvrdší zima je za námi.
V loňském roce senátor Kubera prosadil zákon, na jehož
základě odpovědnost za údržbu chodníků přešla z majitelů
přilehlých nemovitostí na majitele těchto chodníků, což v našem případě je obec.
Když zmiňuji tento zákon v souvislosti s úklidem od sněhu, musím poděkovat všem
občanům, kteří přes změnu zákona přiložili ruku k dílu a sníh na chodnících před svými
domy poctivě uklízeli.
Naše obec již má asi tři kilometry chodníků, je tedy zřejmé, že náš malý traktor nemohl
být ve stejnou dobu všude a uklidit chodníky naráz, domnívám se ale, že jsme tu letošní
bohatou sněhovou nadílku poměrně dobře zvládli a naše komunikace a chodníky byly
dobře uklizeny. Za to patří poděkování našim pracovníkům údržby obce a také Vám
všem za dostatek pochopení a tolerance.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování hasičům

Naši hasiči, členové zásahové jednotky pomohli s odstraněním ledových rampouchů
z obecních budov, pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Nebyla to lehká práce na hliníkovém žebříků s tyčí led odstranit, navíc v nepříznivém
počasí. Pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Hasičům za to patří naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 21. prosince 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové úpravy obce č. 4/2009
2. Rozpočet obce na rok 2010
3. Revokaci bodu č. 10 usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. října 2009 o záměru
prodeje parcely č. 396/5
4. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej pozemku p. č. 396/5 – zahrada v k. ú.
Šilheřovice
5. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej obecních pozemků, parc. č. 618/21, č.
618/34, č. 618/35, č. 618/36 a č. 618/37 v k. ú. Šilheřovice dle geometrického plánu
č. 1343-5133/2009
6. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 386/29 v k. ú. Šilheřovice, ostatní plocha, který
byl geometrickým plánem č. 1313 – 5101/2008 ze dne 15. 9. 2008 oddělen z pozemku
parcela č. 386/6 ostatní plocha v katastrálním území Šilheřovice, do vlastnictví obce
Šilheřovice
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Návrh Ing. P. Smolky na snížení příjmových a výdajových kapitol
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.
4.

Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 396/5 na úřední desce
Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 618/21, č. 618/34, č.
618/35, č. 618/36 a č. 618/37 na úřední desce
Starostu obce k dalšímu jednání ohledně převodu parcely č. 1441/8 do majetku obce
Radu obce k vyhlášení výzvy na vypracování projektu zateplení a výměny oken na
ZŠ II. stupeň

Obec a investice
V letošním roce chceme uskutečnit rekonstrukce komunikací a chodníků, opraven by
měl být chodník od ulice U Parkoviště k ulici Zahradní a dále chodník podél zámecké zdi
od brány zámeckého parku naproti Střední hotelové školy až po bránu do parku naproti
ul. Ovocné, také bude provedena oprava chodníku na ulici Kostelní.
U komunikací máme záměr provést rekonstrukci části ulice U Obory, Zahradní,
Souběžné a Studené. Prakticky na blátě je obslužná komunikace mezi domem č. p. 21
a obecním úřadem, tato by měla být také opravena.
Dále chceme provést opravu opěrné zdi za parcelou č. 390/40, která je ve velmi špatném
stavu.
Pokračuje se také v pracích na projektu nové komunikace v zástavbě na Škovránkovi.
Nově se pracuje na projektu rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Horní. Tento
projekt řeší vyvýšení nástupiště, které bude bezpečnější a pohodlněji se bude nastupovat
do autobusů a zároveň řeší odvodnění, nyní mnohdy po deštích stojí v nástupišti kaluže
vody.
Pokračuje se v pracích na projektu opravy koryta potoka v ulici Dolní, dále
na prodloužení kanalizace v ulici Do Kopce a zatrubnění příkopku podél ulice Střední.
Dále intenzivně pracujeme na projektech „Sportovně rekreační areál Baumšula“
a „Centrum obce“.

Rada obce se v období měsíce prosinec 2009 – leden 2010 zabývala:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žádostí o finanční příspěvek
Výměnou oken na budovách č. 21 a č. 117
Informacemi k zubní ordinaci
Žádostí o opravu komunikace U Obory
Žádostí o posílení rozpočtu
Oznámením SmVaK o změně ceny vody
Projektem „Revitalizace Šilheřovického parku“
Informacemi o převodu parcely č. 386/29
Finanční odměnou
Rozpočtem na rok 2010
Žádostí o povolení výherních hracích automatů
Žádostmi o zakoupení stromu určeného ke kácení
Územním plánem obce
Přípravou obecního plesu
Žádostí o schválení vymalování vstupní části a soc. zařízení u lékařky pro dospělé
Účtováním příspěvkových organizací
Stanovením prodejní ceny CD – Písně Hlučínska
Dodatkem ke smlouvě o stravování
Platbami za vodné a stočné, poplatky za psa
Žádostí o stanovisko k převodu pozemku
Kritérii pro přijetí dětí k docházce do MŠ
Nákupem startovacího vozíku
Žádostí o zavedení popelnicových nádob u domu č. p. 21
Žádostí o výměnu oken v domě č. p. 162
Stížností nájemníků domu č. p. 21
Darovací smlouvou pro ZŠ a MŠ
Zrušením tel. linky O2 na ČOV
Cenovým výměrem č. 1/2010
Žádostí o povolení sídla občanského sdružení na budově č. 19
Prodejem pozemku parc. č. 396/5, č. 618/21, č. 618/34, č. 618/35, č. 618/36, č. 618/37
Zpracováním projektu na zateplení horní školy
Informace o jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje
Podáním žádostí o dotaci
Prodloužení nájemních smluv bytů, nebytových prostor, pozemků a zahrádek
Žádostí o přidělení obecního bytu
Žádostí o pronájem tělocvičny na sportovní akci
Soudním řízením o určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení
Projektem „Sportovně rekreační areál Baumšula“

Vodné a stočné
Pro rok 2010 se cena za odběr vody nemění, zůstává na úrovni roku 2009, to je u vody
22 Kč za 1m3, u stočného 16 Kč za 1m3, celkem tedy 38 Kč za 1m3. V této ceně je již
započítána sazba DPH 10%. Od 1. ledna se naše obec povinně ze zákona stala plátcem
daně s přidané hodnoty.
Ing. Martin Čecháček

Komunální odpad
Pro rok 2010 zůstávají ceny u vývozu komunálního odpadu stejné jako v roce 2009,
nemění se, i když je v ceně promítnuta 10% DPH. V cenách je zahrnuto propůjčení
nádob na komunální odpad, svoz, třídění, využívání a ukládání směsného odpadu
na skládku.
Poukázky na platby bude posílat firma OZO v měsíci září.
Opět budou přistaveny v naší obci kontejnery na velkoobjemový odpad v těchto
termínech:
23. 4. - 26. 4. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
16. 7. - 18. 7. 2010 – svoz velkoobjemového odpadu
22. 10. - 25. 10. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V měsíci únoru jsme na dvě stanoviště umístili kontejnery na sběr papíru, a to na ulici
Ke Kovárně a na parkoviště pod kostelem. Upozorňuji, že tyto kontejnery jsou jen
na papír, nemohou se tam odkládat žádné jiné odpady.
Ing.Martin Čecháček

Taneční sezóna Sabiny a Katky
Naše mladé občanky, Sabina Kloková a Katka Krakowková se svými partnery Vilémem
Paříkem a Danielem Jurčou mají společnou vášeň, a to je tancování.
Taneční sezónu jako každým rokem zahajují Mistrovství české republiky.
V letošním roce to bylo Mistrovství české republiky v latinsko-amerických tancích, které
se konalo zde v Ostravě. Tohoto mistrovství se zúčastnili jak Vilém Pařík se svou taneční
partnerkou Sabinou Klokovou, tak i Daniel Jurča s Kateřinou Krakowkovou. Oba tyto
páry se i přes značnou konkurenci umístili obdivuhodně. Vilém se Sabinou se probojovali
až do samotného finále a Daniel s Katkou skončili v semifinále tohoto tanečního klání.
Pro oba tyto páry to byl výborný start letošní sezóny.
Po tomhle mistrovství následovalo Mistrovství české republiky v tancích standardních,
uskutečněné v Praze. Zde se oba taneční páry protancovali až do finále, kde se utkali jen
ti nejlepší.
Nyní mají před sebou závěrečné Mistrovství konané v Roudnici nad Labem, a to
Mistrovství v 10ti tancích, což je kombinace tanců latinsko-amerických a tanců
standardních, kde oba páry budou opět bojovat o co nejlepší umístění.
Dalším velkým úspěchem je nominace českým svazem tanečního sportu na Mistrovství
Evropy, které se bude konat 20. března 2010 v Moskvě.
Sabině Klokové a Katce Krakowkové upřímně blahopřejeme k tak výrazným úspěchům
a budeme držet palce v dalších soutěžích!
Ing. Martin Čecháček

Obnova alejí
Koncem roku 2009 jsme zpracovali projekt na obnovu alejí podél obecních komunikací,
které jsou zároveň vedeny jako cyklostezky. Jedná se o komunikaci za Šilheřovickým
parkem, a pak část komunikace směrem ke Křivé lípě. Na obnovu těchto alejí jsme
podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí, pokud ve výzvě uspějeme,
obnova alejí by mohla začít na podzim.
Ing. Martin Čecháček

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na obecní ples
manželé Jiří a Marie Rumpovi
WÜRTH s. r. o.
manželé Vilém a Milena Čočkovi
Lesy České republiky s. p.
manželé Rostislav a Marie Hlauškovi
ZX BENET s. r. o.
manželé Bohumír a Jiřina Vařechovi
Dvořák – Lesy, sady, zahrady s. r. o.
manželé Radim a Lenka Pecháčkovi
Pavlínek s. r. o.
manželé Antonín a Jindřiška Mertovi
Pekárna M+K
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
Tempo Šilheřovice
manželé Jaroslav a Margit Tkačíkovi
Kateřina Fulnečková
manželé Karel a Jana Matuškovi
Tomáš Machala
manželé Pavel a Radmila Smolkovi
Petr Hudeček
manželé Marek a Jana Kučatí
David Plaček
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
Karel Machala
manželé Teodor a Lydie Kučatí
Petr Krzikalla
manželé Jan a Iveta Čecháčkovi
Rita Struhalová
manželé Miroslav a Radmila Piskallovi
Ing. M. Čecháček
manželé Josef a Vladimíra Rickovi
Martin Fulneček
manželé Erich a Ludmila Janoschovi
Lenka Klapcová
manželé Stanislav a Martina Lipinští
Mgr. Eva Tvrdá
Klub důchodců Šilheřovice
manželé Štěpán a Magdaléna Kopiovi
manželé Miroslav a Marcela Niedermeierovi
Svaz včelařů
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
Základní škola Šilheřovice
manželé Jan a Silvie Žvakovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Martin a Pavla Thomasovi
SDH Šilheřovice
Sekáček Pampeliška –A. a K. Jauernigovi
Unie rodičů při ZŠ
Mateřská škola Šilheřovice
Restaurace Na Náměstí
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o.

Sbírka na opravu kostela
V loňském roce jsme zahájili v naší obci veřejnou sbírku na opravu našeho kostela,
který v roce 2013 bude mít výročí 300 let od výstavby v současné zděné podobě. Vybrané
finanční dary budou z této první fáze sbírky použity na opravu oken. Přesto, že jsme
sbírku zahájili až koncem roku, byla vybrána částka 91.120 Kč, z toho 31 955 Kč
do pokladničky na obecním úřadě a 59.120 na zřízený účet sbírky. Tyto finance budou
předány naší farnosti k profinacování opravy oken, která již probíhá. Všem dárcům,
kterým není lhostejný stav našeho kostela a přispěli finanční částkou na opravu velmi
děkuji.
Sbírka samozřejmě probíhá dále i v letošním roce, kdo se rozhodne přispět, může využít
pokladničku na obecním úřadě anebo převést příspěvek na účet sbírky – č. účtu:
435579330297/0100, VS: 156024, KS: 0379.
Poukázky je možno vyzvednout na obecním úřadě, koncem roku je opět rozešleme
do každé domácnosti. Chtěl bych ještě upozornit, že podnikatelé si mohou provést odečet
daru ze základu daně.
Ing. Martin Čecháček

Nový územní plán obce
Začátkem letošního roku jsme zahájili práce na novém územním plánu obce. Krátce jen
zmíním, že cílem územního plánu je řešit potřeby obce v celém jejím správním území,
například rozvoj bydlení - plán obce stanovuje zastavitelné území pro výstavbu
rodinných domů, dále využití jednotlivých pozemků, možnost zalesnění pozemků, nové
trasy pozemních komunikací, parkování v obci, veřejně prospěšné stavby apod. Pokud se
jedná jen o změnu územního plánu, tak ta může řešit jen změnu ve využití jediné parcely.
V této souvislosti bych chtěl upozornit naše občany, kteří chtějí požádat obec o změnu
v zařazení svých parcel v územním plánu, ať podají žádost na náš obecní úřad
do 30. 3. 2010.
Několik žádostí o změnu využití parcel již evidujeme, všechny budou vyhodnoceny
pořizovatelem a předloženy Zastupitelstvu obce.
Ing. Martin Čecháček

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce naši občané přispěli úctyhodnou částkou 58.148 Kč. Výtěžek
z tříkrálové sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, seniorům,
handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám
lidí v regionu. Asi jedna desetina sbírky je určena na humanitní pomoc do zahraničí.
Poděkování za organizaci sbírky v naší obci patří především panu faráři Mgr. Petru
Huvarovi, všem malým i velkým koledníkům a také pracovnicím našeho obecního úřadu.
Samozřejmě velké poděkování patří také všem dárcům z řad našich občanů
za poskytnuté štědré dary.
Ing. Martin Čecháček

Rekonstrukce vstupních prostor obecního sálu
Na opravu vstupních prostor a sociálního zázemí obecního sálu máme zpracován projekt
a již vystaveno stavební povolení. Na tuto investici jsme podali žádost o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“. Žádostí o dotace je ale většinou podstatně více než uvolněných finančních
prostředků, nevíme proto, zda s žádostí uspějeme.
Projekt řeší rekonstrukci vstupních prostor, šatny, kuchyňky a toalet. Problémem
vstupních prostor je také vzlínající vlhkost zdí, nechali jsme proto vypracovat odbornou
firmou studii na podřezání zdiva. Problémem obecního sálu je také špatná střešní
krytina, zatékající voda poškozuje stropy sálu, proto bude muset být provedena výměna.
Ing. Martin Čecháček

Projekt na obnovu zeleně v centru obce
V letošním roce bude ještě zpracován projekt na výsadbu - obnovu stromů a zeleně
v lokalitě svahu za obecním úřadem až po svah takzvané Olšiny a dále také svah
nad Jednotou. V této lokalitě je již stávající porost značně přestárlý a některé stávající
stromy jsou značně proschlé a uvnitř kmene duté, navíc hrozí pádem.
Dále projekt bude řešit výsadbu zeleně v části svahu za budovou školy na ulici Střední.
Stromy a celkově zeleň v centru obce je velmi cenná, stojí za to ji udržovat pro další
generace. Na tuto obnovu opět zpracujeme a podáme žádost o dotaci.
Ing. Martin Čecháček

Zateplení školy
V letošním roce chceme začít pracovat na projektu zateplení budovy školy na ulici
Kostelní. Na této budově je šířka zdiva jen cca 38 cm + omítka, zjevně tedy nevyhovuje
dnešním normám a dochází k únikům tepla. Na zhotovitele projektu je vyhlášeno
výběrové řízení, v rámci projektu bude muset být také vyhotoven energetický audit.
Projekt bude řešit zateplení obvodového zdiva budovy, zateplení stropu a také výměnu
oken. Po vyhotovení projektu chceme požádat o dotaci, pomocí které chceme toto
zateplení realizovat. Zateplením školy ušetříme za energie a zároveň horní budova školy
získá nový vzhled.
Škola na Kostelní ulici je umístěna v krásném a klidném prostředí, nejsou tam pro děti
žádné rušivé vlivy, stojí za to ji opravit.
Ing. Martin Čecháček

Badminton v tělocvičně
Nově jsme pořídili v únoru do tělocvičny stojany a sítě pro badminton, a to pro dvě
hřiště, takže mohou hrát zároveň dvě dvojice hráčů. Stojany vyhotovil náš občan Jan
Lukáš, sítě jsme zakoupili ve firmě Dor - sport Bruzovice, rakety je nutno si donést své.
Rozšířili jsme tak využití naší tělocvičny o tento sport začíná být v současnosti
vzrůstající zájem.
Ing. Martin Čecháček

Mateřská školka dostane nové vybavení kuchyně
V letošním roce bude pořízeno nové vybavení kuchyňky v mateřské školce, stávající je
již opotřebované a zastaralé. Nové vybavení bude převážně z nerezi, která je velmi
trvanlivá.

SDH Šilheřovice
SDH Šilheřovice děkuje za hojnou účast na maškarním plese dne 13. 2. 2010 a hlavní
poděkování patří všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.
děkuje výbor SDH

„PRŤATA“ – aneb setkávání malých dětí
Od listopadu 2009 začal v naší obci Šilheřovice fungovat klub maminek a jejich
potomků, jehož hlavním cílem je setkávání obdobně starých dětí, jejich skupinové hraní
a také vyměňování si vzájemných rad a zkušeností maminek.
Protože rodiče takto malých dětí (ve věku cca 1-3 let) podobnou aktivitu v blízkém okolí
naší obce postrádali, oslovila jsem, za tímto účelem, pana starostu Ing. M. Čecháčka,
který byl k tomuto projektu vstřícný a pomohl mi s nalezením vhodných prostor.
Následně již bylo jen otázkou času a informovanosti cílové skupiny, kdy se setkávání dětí
uskuteční.
Prvá takováto schůzka se uskutečnila 3. 11. 2009 a bylo na ni celkem 7 dětí,
kterým jsme začali říkat „prťata“ a od té doby se společně s ostatními maminkami a
jejich dětmi setkáváme každý týden, vždy v úterý od 15,00 hodin v prostorách Fary
Šilheřovice.
Děti se nejen vzájemně seznamují a hrají si, ale postupně a nenásilně se učí o hračky
dělit, rozvíjet a doplňovat své dosavadní znalosti a dovednosti. Také se trošičku
osamostatňují a zvykají si na přítomnost ostatních maminek /tet/.
Postupně do našeho kroužku zavítalo již 11 dětí v dané věkové hranici. Pravidelně
na toto setkávání dochází, prozatím cca 3 - 7 dětí. Svou roli sehrává nejen
zaneprázdněnost maminek, která byla citelná hlavně před vánočními svátky, ale i
nepříznivé počasí a s tím související nemoci. S příchodem jara se snad vše zlepší a také
přibudou s dětmi častější pobyty v přírodě.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že kroužek je otevřen nejen maminkám, ale
všem dospělým, kteří doprovází dítko v uvedené věkové kategorii, je zdarma a je zde
dost prostoru pro realizaci jakýchkoli nápadů, které jsou přiměřené věku našich dětí.
Nezbývá, než popřát kroužku „PRŤAT“ ať se má k světu a ať se v něm dětem, i jejich
maminkám, líbí.
Ráda bych touto cestou poděkovala:
- starostovi obce Ing. M. Čecháčkovi a p. faráři ThDr. P. Huvarovi za jejich
angažovanost, podporu a vstřícnost při realizaci projektu a využívání prostor fary
- maminkám, které zapůjčily hračky do našeho kroužku
Petra Fojtíková

Mateřská škola na začátku roku 2010
Majiček:
Děti v souboru v zimních měsících pilně nacvičují nové písničky, hry a tanečky do
nového půlhodinového programu „ROK S MAJIČKEM“, se kterým vystoupí
12. BŘEZNA 2010 v Kulturním domě v Petřkovicích tamějšímu Klubu důchodců.
Poté je ještě čeká v březnu účast na okresní přehlídce dětských folklórních souborů
„VÍTÁNÍ JARA„ ve Štítině.
Již teď se těšíme na setkání s Vámi, na vystoupeních Majičku.
(Slavíková B.)
Barvička:
Příroda a svět kolem nás nabízejí našemu zraku nesčetné barevné vjemy. Barvy
provázejí člověka doslova na každém kroku, ale nejsou pro nás jen tím, co vidíme,
nepoddávají se jen pasivně našemu zraku. Působí také na naši psychiku, ovlivňují naše
city a naše jednání.
Proto se snažím, aby i naše děti tyto impulsy vnímaly pozitivně prostřednictvím
pestré nabídky v kroužku Barvička.
(Šlosárková M.)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠILHEŘOVICÍCH
se uskuteční

23. 3. 2010 od 9,00 - 16,00 hodin
Rada obce schválila na svém zasedání 6. 1. 2010 Kriteria pro přijetí do MŠ ve školním
roce 2010/2011
• Zákonný zástupce dítěte má v den zápisu do MŠ trvalé bydliště v obci Šilheřovice
• Předškolní děti ( 1rok před zahájením povinné školní docházky)
• Rodiče dítěte jsou zaměstnaní
• Děti jsou přihlášené k celodenní docházce
• Dítě dovrší věk 3 let nejpozději 1.9.2010
• Dítě, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje
• Opakované žádosti (děti neumístěné v minulém školním roce)

Ti z Vás, kteří jste se svými dětmi byli v loňském roce u zápisu a nebylo Vám
vyhověno, musíte k zápisu znovu. Pokud Vaše dítě již navštěvuje jinou mateřskou školu,
kromě jiného (rodný list dítěte, průkazka zdravotní pojišťovny dítěte, potvrzení o
zaměstnání rodičů, potvrzený evidenční list lékařem - vyzvedněte již předem v MŠ) si
přineste okopírovaný evidenční list z mateřské školy, již Vaše dítě navštěvuje. Na
požádání Vám ředitelství MŠ okopírovaný evidenční list vydá.
Upozorňuji Vás, že u zápisu nerozhoduje pořadí, můžete si tedy zápis naplánovat
po celou dobu od 9,00 do 16,00 hodin.
( Návratová J.)

Činnost ZŠ od listopadu 2009 do února 2010
Listopad
2.11. - 1. – 5. ročník navštívil hvězdárnu a planetárium v Ostravě – výukový program
JAK HONZA A LUCKA POZNÁVAJÍ ZEMI A MĚSÍC.
7.11. - Spolupráce vyučujících při pořádání akce Unie rodičů – TRAVESTI SHOW.
9.11. - Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. - 9. ročník - MALOVANÉ NA
SKLE
10.11. - Kouzelnické představení v místním kinosále pro základní i mateřskou školu.
11.11. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ v Kulturním domě Hlučín (II. - IX. tř.) - 2. kolo.
Z každé třídy je vybrán 1 žák a těchto 8 žáků tvoří 1 družstvo, které
reprezentuje danou školu (organizace – Mgr. Veselá).
12.11. - Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 8. a 9. ročníku:
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE (Ing. Obermanová, Mgr. Válová).
13.11. - Soutěž mladých zoologů – téma: RYBY ČR
1. kategorie - 3 družstva
2. kategorie - 1 družstvo (Mgr. Vrkočová).
18.11. + 19.11. - Celoškolní projekt ve spolupráci s místní knihovnou:
KNIHA MÉHO SRDCE, na 2. stupni zajistila organizaci Mgr. Válová,
1. – 5. ročník organizovali třídní učitelé jednotlivých tříd.
19.11. - V 9. ročníku proběhly SCIO testy – KEA analýza – matematika, český jazyk
a obecné studijní předpoklady (Mgr. Vrkočová).
Prosinec
3.12. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ – naše ZŠ se umístila na 2. místě dané skupiny.
(Mgr. Veselá)
3.13. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem
(Mgr. Lukavcová).
4.12. - INFORMA – Ostrava - žáci VIII. A IX. třídy navštívili výstavu: UČEŇ,
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK na Černé louce v Ostravě, aby tak
získali větší přehled o středních školách a učebních oborech.
4.12. - Mikulášská diskotéka pořádaná Unií rodičů za účasti pedagogických pracovníků
(žáci IX. třídy vystoupili v maskách sv. Mikuláše, čertů a andělů – Mgr.
Vrkočová).
7.12. - Svatý Mikuláš, andělé a čerti připravili nadílku pro žáky základní i mateřské
školy a při té příležitosti obešli i obec Šilheřovice.
11.12. - Projekt: VÁNOČNÍ ZVYKY V ROŽNOVĚ – 1. – 6. ročník navštívil Rožnov
pod Radhoštěm, kde se děti seznámily s lidovými tradicemi našich předků.
Tento zájezd financovala ze ¾ Unie rodičů, za což jí velice děkujeme.
12.12. - Diskotéka na ledě – Buly Kravaře – tato mimoškolní akce se uskutečnila
v sobotu pro zájemce ze VII. třídy – dozor a organizaci zajistila Mgr. Veselá.
17.12. - Olympiáda z českého jazyka pro žáky z VIII. a IX. třídy (Mgr. Válová).
17.12. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem pásmem básní a pohádek s vánoční i výchovnou tematikou.
Toto vystoupení předvedly děti odpoledne také svým rodičům
(vedoucí kroužku Mgr. Lukavcová).
18.12. - Vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Výrobky vyráběly děti i vyučující nejen v hodinách Vv a Pč, ale mnohdy i
doma. Organizaci zajistili pracovníci základní školy.
Tentýž den proběhlo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupila Mgr. Válová
a děvčata z 2. stupně s připravenými vánočními koledami.
21.12. - 2. stupeň navštívil výstavu betlémů v Ostravě

22.12. - Adventní koncert v místním kostele (Mgr. Hlaváčková)
Leden
16.1. - Ples Unie rodičů – účast i spolupráce zaměstnanců ZŠ.
22.1. - Proběhl zápis dětí do 1. třídy, na který se dostavilo 25 dětí (včetně 2 žáků po
odkladu školní docházky). Věříme, že 1. třída ve školním roce 2010/2011 bude
početnější než předcházející ročníky.
26.1. - Návštěva kina v Hlučíně – 1. – 5. ročník, film ZAPOMENUTÝ OSTROV
28.2. - Literárně-dramatický kroužek uskutečnil představení pro 1. – 5. ročník
(Mgr. Lukavcová)
28.1. - Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž JSME DĚTI JEDNÉ PLANETY
30.1. - Maškarní ples UR – pozvání přijaly i děti z družební školy v Chalupkách.
Pedagogové obou škol se tak poprvé setkali v novém roce 2010.
Únor
3.2. -

4.2.

-

8.2.

-

9.2. 10.2. -

Začal pracovat kroužek VŠEZNÁLEK, ve kterém již tradičně (letos 5. výročí
zahájení činnosti!!!) paní Koperová připravuje budoucí prvňáčky na vstup do I.
třídy. Děti pracují celých 45 minut tak, aby střídáním jednotlivých činností
zvládly uvolňovací cviky, matematiku, rozšíření slovní zásoby, ale především
získaly jistotu a rozhodnost v samostatné práci, nebály se školního prostředí a
práce u tabule. Ne všechny děti se znají z MŠ a našim cílem je vytvořit pevný
kolektiv budoucích spolužáků.
Proběhla konference v Hlučíně k 90. výročí připojení Hlučínska
k Československu (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)
Chlapci 8. a 9. třídy s děvčaty 6. a 7. třídy navštívili v rámci rozšíření tělesné
výchovy bazén v Ostravě. Dozor zajistily Mgr. Válová a Mgr. Vrkočová.
Kino Hlučín - 6. – 9. ročník – film MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Žáci 1. stupně navštívili maškarní ples v družební škole v Chalupkách
(dozor zajistily Mgr. Mertová a Mgr. Lamschová).

Základní škola velmi děkuje ochotným maminkám paní Antošové,
Charvatové, Moslerové a Smolkové, které zajistily dopravu dětí do
Polska a zpět.
12.2.
24.2.
24.2.
26.2.

-

Soutěž v anglickém jazyce – Opava (Mgr. Veselá)
Recitační soutěž v Hlučíně (Mgr. Lukavcová, Mgr. Válová)
Pavel Novák – Kulturní dům Hlučín – 1. stupeň
VITA – 6. – 9. ročník - „Jak vaří rostlina“ (vzdělávací akce)

V době jarních prázdnin 15. 2. – 19. 2. 2010 přejeme všem dětem nadšení
ze zimních sportů, 22. února pak radostný návrat do školních lavic v plném zdraví a bez
úrazu.
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

Sdělení Finančního úřadu v Hlučíně k dani z nemovitostí

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 se
s účinností od 1. 1. 2010 mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Veškeré daně
z nemovitostí budou přepočítávány v měsíci dubnu a až pak budou rozesílány poukázky
poplatníkům k platbě nebo budou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

TJ Mittal Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice hledá na hřiště Marshalla, více informací
na tel.: +420 595 054 144, nebo v recepci klubu (Skleník): Dolní 412, Šilheřovice
Mgr. Hegr Karel
Manažer hřiště

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
blíží se čas zahájení jarní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Dovolte mi abych Vás informoval o výsledcích našich jednotlivých týmů. Začal
bych těmi nejmenšími a to jsou žáci, kteří nás úspěšně reprezentují . Naši nejmenší se
v podzimním dvoukolovém rozlosování umístili na krásném 2. místě s počtem 21 bodů a
skórem 53 : 17. Děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající jarní kolo, kdy
nastoupí určitě opět ve skvělé fotbalové formě a obhájí své krásné druhé místo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem 9 bodů. U dorostu bych se
na chvíli rád zastavil a všechny Vás, hlavně rodiče nadějných fotbalistů, aby se snažili své
syny podporovat ke sportu. Důvodem je rozšíření kádru o kvalitní fotbalisty, kteří v naší
obci byli, jsou a snad i zůstanou. Věřím, že po zimním odpočinku budou plní síly
a fotbalového elánu a ukáží, že fotbal je pro ně sport, pro který stojí zato trénovat
a zlepšovat si kondici.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přesto, že jsou
nováčky v 1. A třídě, dokázali se s obrovskou výzvou poprat a ukázali, že nejsou
outsidery v této třídě. Zkrátka i v této vyšší soutěži si naši muži dovedou poradit
s kvalitnějšími kluby a budou nás i nadále dobře reprezentovat a na jaře útočit na vyšší
příčky této soutěže.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na bohatou
tombolu letošního sokolského plesu. Zde přikládáme seznam všech sponzorů:
Autokosmetika Šafarčík, Badošek Ondřej, Čecháček Jan, Čecháčková Dorota, Čuraj
Reinhard, DB TRANS, FC Baník Ostrava, Fulneček Martin, Fulnečková Katka,
GENETRIX, Hotel U sv. Jana, Hudeček Michal a Petr, Chmelař Stanislav, Ing. Holiš
František, Ing. Dalibor Pavlínek, Ing. Žvaka Jan, KM LOGISTIC FORKLIFTS,
Knihařství Neumann, Konečný Radek, Kromrová Eva, Křižák Petr, Kubenka Tomáš,
Kučatý Alfred, Kucharczykova Magda, manželé Marcela a Jiří Haladejovi, manželé
Magda a Štěpán Kopiovi, manželé Radka a Miroslav Pískalovi, manželé Jarmila a Jiří
Thomasovi, manželé Kamila a Lumír Vařechovi, manželé Zdenka a Jan Smolkovi,
manželé Renata a Mirek Žoffajovi, Martíček Jan, Michaela Nitrová, Miník Jan, MUDr.
Radim Uzel, Obec Šilheřovice, Pacal Vladimír, Pekárna M+K, Pindur Libor, Plaček
Tomáš, Plačková Pavla, Pláničková Iveta, Restaurace Pekárna, Robenková Blažena,
Schindler Petr, Smolka Rudolf, Stavebniny Velmann, Struhalová Rita, Svěrkoš Jan,
Thomas Vilibald, Tvrdý František, Unie rodičů Šilheřovice, Vjačka Milan. Tito všichni
přispěli k bohaté a atraktivní tombole.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu v uplynulé
sezóně a rád bych Vás tímto všechny pozval na první jarní kolo, které začínáme
následovně:
Žáci –
Dorost –

11. 4. 2010
4. 4. 2010

Kozmice – Šilheřovice
Šilheřovice – Píšť

10:00 hod.
13:15 hod.

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2010 - MUŽI
Datum
28.3.2010

Den
Neděle

Čas
10:00

Domácí
Mokré Lazce

Hosté
Šilheřovice

4.4.2010

Neděle

15:30

Šilheřovice

Krásné Pole

11.4.2009

Neděle

15:30

Štěpánkovice

Šilheřovice

18.4.2010

Neděle

16:00

Šilheřovice

Velké Hoštice

25.4.2009

Neděle

16:00

Bolatice

Šilheřovice

1.5.2010

Sobota

16:30

Suché Lazce

Šilheřovice

9.5.2009

Neděle

16:30

Slavoj Bruntál

Šilheřovice

16.5.2010

Neděle

16:30

Šilheřovice

Jakartovice

23.5.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Strahovice

29.5.2010

Sobota

17:00

Opava 2004

Šilheřovice

6.6.2009

Neděle

17:00

Šilheřovice

Kobeřice

12.6.2010

Sobota

17:00

Ludgeřovice

Šilheřovice

20.6.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Bohuslavice

Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Unie rodičů při Základní škole v Šilheřovicích
Vážení spoluobčané,
Ještě jednou chceme poděkovat všem sponzorům, rodičům a učitelům za dary do
tomboly a všestrannou pomoc při organizaci plesu.
Dále děkujeme všem zúčastněným za dobrou atmosféru, kterou vytvořili na našem plese
a podpořili tímto unii rodičů i naše děti.
Všichni jsme ocenili perfektní vystoupení žáků 8. a 9. třídy, děkujeme za jejich odvahu a
doufáme, že jim to vydrží i nadále.
Proto věříme, že i na dalším plese konaném 26. 2. 2011 nám předvedou něco ze svého
repertoáru. Na tomto plese nám znovu zahraje skupina MIRABEL.
Ještě jedno poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací dětského maškarního
plesu konaném 30. 1. 2010 a taky novým sponzorům.
Další připravovaná akce je Dětský den na hřišti konaný dne 5. 6. 2010. Vzhledem k dnešní
uspěchané a ustarané době jsme se rozhodli pro „NOVINKU“ – ukončení školního roku
stanováním dětí na hřišti u horní školy, za doprovodu alespoň jednoho z rodičů dne 26. - 27.
6. 2010. Bude to takzvané „tmelení kolektivu respektive vesnice“. Chystáme bohatý program
a občerstvení, určitě se nebudete nudit. Prosíme všechny rodiče, aby podpořili naše akce –
pomůžete svým dětem.
Unie rodičů

MONTÁŽE ANTÉN
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních systémů, včetně systémů na více
družic a více TV přijímačů
• doplnění a rozšíření satelitních systémů
• digitalizace televizního příjmu (11 TV programů)
• odrušování televizního příjmu
• televizní a satelitní rozvody
• internet přes satelit
774 540 148 – Tomáš Kožušník

NAŠI JUBILANTI
Štěpánová Marie
Bláhová Relindis
Čecháčková Růžena
Čecháčková Marta
Ricková Anna

89 let
87 let
83 let
83 let
80 let

Ricka Osvald
Pauke Michal
Plaček Arnošt

84 let
83 let
81 let

V červnu oslaví p. Ricka Osvald a p. Ricková Anna 60 let společného života
„Diamantovou svatbu“

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Uzavřeno: 25. 2. 2010, vydáno 500 ks – zdarma
Zpracoval: Ing. Martin Čecháček, Lenka Klapcová
Tel.Fax: 595 054 120
www.silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
E-mail: urad@silherovice.cz

Šilheřovický zpravodaj
Únor 2010

Vážení spoluobčané,
oproti přívětivým podzimním předpovědím v lednu uhodila
zima se vším všudy a nás pořádně potrápila, celý leden jsme
skloňovali slova sníh a mráz, a v části měsíce února to bylo
podobné, navíc na střechách obecních domů se vlivem tání
sněhu objevily mnohdy nebezpečné krápníky z ledu, které
jsme museli odstraňovat. Abychom zajistili sjízdnost
komunikací, v některé dny jsme prakticky nepřetržitě odklízeli
sníh. Také se nám stalo, že již odklizené chodníky zasypala
sněhem Správa silnic při plužení hlavní komunikace.
Z centra obce jsme raději sníh odvezli, abychom zlepšili
dostupnost pošty, obchodů a obecního úřadu.
Poslední únorové dny nám ale přinesly kýženou oblevu,
zdá se, že nejtvrdší zima je za námi.
V loňském roce senátor Kubera prosadil zákon, na jehož
základě odpovědnost za údržbu chodníků přešla z majitelů
přilehlých nemovitostí na majitele těchto chodníků, což v našem případě je obec.
Když zmiňuji tento zákon v souvislosti s úklidem od sněhu, musím poděkovat všem
občanům, kteří přes změnu zákona přiložili ruku k dílu a sníh na chodnících před svými
domy poctivě uklízeli.
Naše obec již má asi tři kilometry chodníků, je tedy zřejmé, že náš malý traktor nemohl
být ve stejnou dobu všude a uklidit chodníky naráz, domnívám se ale, že jsme tu letošní
bohatou sněhovou nadílku poměrně dobře zvládli a naše komunikace a chodníky byly
dobře uklizeny. Za to patří poděkování našim pracovníkům údržby obce a také Vám
všem za dostatek pochopení a tolerance.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování hasičům

Naši hasiči, členové zásahové jednotky pomohli s odstraněním ledových rampouchů
z obecních budov, pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Nebyla to lehká práce na hliníkovém žebříků s tyčí led odstranit, navíc v nepříznivém
počasí. Pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Hasičům za to patří naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 21. prosince 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové úpravy obce č. 4/2009
2. Rozpočet obce na rok 2010
3. Revokaci bodu č. 10 usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. října 2009 o záměru
prodeje parcely č. 396/5
4. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej pozemku p. č. 396/5 – zahrada v k. ú.
Šilheřovice
5. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej obecních pozemků, parc. č. 618/21, č.
618/34, č. 618/35, č. 618/36 a č. 618/37 v k. ú. Šilheřovice dle geometrického plánu
č. 1343-5133/2009
6. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 386/29 v k. ú. Šilheřovice, ostatní plocha, který
byl geometrickým plánem č. 1313 – 5101/2008 ze dne 15. 9. 2008 oddělen z pozemku
parcela č. 386/6 ostatní plocha v katastrálním území Šilheřovice, do vlastnictví obce
Šilheřovice
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Návrh Ing. P. Smolky na snížení příjmových a výdajových kapitol
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.
4.

Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 396/5 na úřední desce
Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 618/21, č. 618/34, č.
618/35, č. 618/36 a č. 618/37 na úřední desce
Starostu obce k dalšímu jednání ohledně převodu parcely č. 1441/8 do majetku obce
Radu obce k vyhlášení výzvy na vypracování projektu zateplení a výměny oken na
ZŠ II. stupeň

Obec a investice
V letošním roce chceme uskutečnit rekonstrukce komunikací a chodníků, opraven by
měl být chodník od ulice U Parkoviště k ulici Zahradní a dále chodník podél zámecké zdi
od brány zámeckého parku naproti Střední hotelové školy až po bránu do parku naproti
ul. Ovocné, také bude provedena oprava chodníku na ulici Kostelní.
U komunikací máme záměr provést rekonstrukci části ulice U Obory, Zahradní,
Souběžné a Studené. Prakticky na blátě je obslužná komunikace mezi domem č. p. 21
a obecním úřadem, tato by měla být také opravena.
Dále chceme provést opravu opěrné zdi za parcelou č. 390/40, která je ve velmi špatném
stavu.
Pokračuje se také v pracích na projektu nové komunikace v zástavbě na Škovránkovi.
Nově se pracuje na projektu rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Horní. Tento
projekt řeší vyvýšení nástupiště, které bude bezpečnější a pohodlněji se bude nastupovat
do autobusů a zároveň řeší odvodnění, nyní mnohdy po deštích stojí v nástupišti kaluže
vody.
Pokračuje se v pracích na projektu opravy koryta potoka v ulici Dolní, dále
na prodloužení kanalizace v ulici Do Kopce a zatrubnění příkopku podél ulice Střední.
Dále intenzivně pracujeme na projektech „Sportovně rekreační areál Baumšula“
a „Centrum obce“.

Rada obce se v období měsíce prosinec 2009 – leden 2010 zabývala:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Žádostí o finanční příspěvek
Výměnou oken na budovách č. 21 a č. 117
Informacemi k zubní ordinaci
Žádostí o opravu komunikace U Obory
Žádostí o posílení rozpočtu
Oznámením SmVaK o změně ceny vody
Projektem „Revitalizace Šilheřovického parku“
Informacemi o převodu parcely č. 386/29
Finanční odměnou
Rozpočtem na rok 2010
Žádostí o povolení výherních hracích automatů
Žádostmi o zakoupení stromu určeného ke kácení
Územním plánem obce
Přípravou obecního plesu
Žádostí o schválení vymalování vstupní části a soc. zařízení u lékařky pro dospělé
Účtováním příspěvkových organizací
Stanovením prodejní ceny CD – Písně Hlučínska
Dodatkem ke smlouvě o stravování
Platbami za vodné a stočné, poplatky za psa
Žádostí o stanovisko k převodu pozemku
Kritérii pro přijetí dětí k docházce do MŠ
Nákupem startovacího vozíku
Žádostí o zavedení popelnicových nádob u domu č. p. 21
Žádostí o výměnu oken v domě č. p. 162
Stížností nájemníků domu č. p. 21
Darovací smlouvou pro ZŠ a MŠ
Zrušením tel. linky O2 na ČOV
Cenovým výměrem č. 1/2010
Žádostí o povolení sídla občanského sdružení na budově č. 19
Prodejem pozemku parc. č. 396/5, č. 618/21, č. 618/34, č. 618/35, č. 618/36, č. 618/37
Zpracováním projektu na zateplení horní školy
Informace o jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje
Podáním žádostí o dotaci
Prodloužení nájemních smluv bytů, nebytových prostor, pozemků a zahrádek
Žádostí o přidělení obecního bytu
Žádostí o pronájem tělocvičny na sportovní akci
Soudním řízením o určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení
Projektem „Sportovně rekreační areál Baumšula“

Vodné a stočné
Pro rok 2010 se cena za odběr vody nemění, zůstává na úrovni roku 2009, to je u vody
22 Kč za 1m3, u stočného 16 Kč za 1m3, celkem tedy 38 Kč za 1m3. V této ceně je již
započítána sazba DPH 10%. Od 1. ledna se naše obec povinně ze zákona stala plátcem
daně s přidané hodnoty.
Ing. Martin Čecháček

Komunální odpad
Pro rok 2010 zůstávají ceny u vývozu komunálního odpadu stejné jako v roce 2009,
nemění se, i když je v ceně promítnuta 10% DPH. V cenách je zahrnuto propůjčení
nádob na komunální odpad, svoz, třídění, využívání a ukládání směsného odpadu
na skládku.
Poukázky na platby bude posílat firma OZO v měsíci září.
Opět budou přistaveny v naší obci kontejnery na velkoobjemový odpad v těchto
termínech:
23. 4. - 26. 4. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
16. 7. - 18. 7. 2010 – svoz velkoobjemového odpadu
22. 10. - 25. 10. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V měsíci únoru jsme na dvě stanoviště umístili kontejnery na sběr papíru, a to na ulici
Ke Kovárně a na parkoviště pod kostelem. Upozorňuji, že tyto kontejnery jsou jen
na papír, nemohou se tam odkládat žádné jiné odpady.
Ing.Martin Čecháček

Taneční sezóna Sabiny a Katky
Naše mladé občanky, Sabina Kloková a Katka Krakowková se svými partnery Vilémem
Paříkem a Danielem Jurčou mají společnou vášeň, a to je tancování.
Taneční sezónu jako každým rokem zahajují Mistrovství české republiky.
V letošním roce to bylo Mistrovství české republiky v latinsko-amerických tancích, které
se konalo zde v Ostravě. Tohoto mistrovství se zúčastnili jak Vilém Pařík se svou taneční
partnerkou Sabinou Klokovou, tak i Daniel Jurča s Kateřinou Krakowkovou. Oba tyto
páry se i přes značnou konkurenci umístili obdivuhodně. Vilém se Sabinou se probojovali
až do samotného finále a Daniel s Katkou skončili v semifinále tohoto tanečního klání.
Pro oba tyto páry to byl výborný start letošní sezóny.
Po tomhle mistrovství následovalo Mistrovství české republiky v tancích standardních,
uskutečněné v Praze. Zde se oba taneční páry protancovali až do finále, kde se utkali jen
ti nejlepší.
Nyní mají před sebou závěrečné Mistrovství konané v Roudnici nad Labem, a to
Mistrovství v 10ti tancích, což je kombinace tanců latinsko-amerických a tanců
standardních, kde oba páry budou opět bojovat o co nejlepší umístění.
Dalším velkým úspěchem je nominace českým svazem tanečního sportu na Mistrovství
Evropy, které se bude konat 20. března 2010 v Moskvě.
Sabině Klokové a Katce Krakowkové upřímně blahopřejeme k tak výrazným úspěchům
a budeme držet palce v dalších soutěžích!
Ing. Martin Čecháček

Obnova alejí
Koncem roku 2009 jsme zpracovali projekt na obnovu alejí podél obecních komunikací,
které jsou zároveň vedeny jako cyklostezky. Jedná se o komunikaci za Šilheřovickým
parkem, a pak část komunikace směrem ke Křivé lípě. Na obnovu těchto alejí jsme
podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí, pokud ve výzvě uspějeme,
obnova alejí by mohla začít na podzim.
Ing. Martin Čecháček

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na obecní ples
manželé Jiří a Marie Rumpovi
WÜRTH s. r. o.
manželé Vilém a Milena Čočkovi
Lesy České republiky s. p.
manželé Rostislav a Marie Hlauškovi
ZX BENET s. r. o.
manželé Bohumír a Jiřina Vařechovi
Dvořák – Lesy, sady, zahrady s. r. o.
manželé Radim a Lenka Pecháčkovi
Pavlínek s. r. o.
manželé Antonín a Jindřiška Mertovi
Pekárna M+K
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
Tempo Šilheřovice
manželé Jaroslav a Margit Tkačíkovi
Kateřina Fulnečková
manželé Karel a Jana Matuškovi
Tomáš Machala
manželé Pavel a Radmila Smolkovi
Petr Hudeček
manželé Marek a Jana Kučatí
David Plaček
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
Karel Machala
manželé Teodor a Lydie Kučatí
Petr Krzikalla
manželé Jan a Iveta Čecháčkovi
Rita Struhalová
manželé Miroslav a Radmila Piskallovi
Ing. M. Čecháček
manželé Josef a Vladimíra Rickovi
Martin Fulneček
manželé Erich a Ludmila Janoschovi
Lenka Klapcová
manželé Stanislav a Martina Lipinští
Mgr. Eva Tvrdá
Klub důchodců Šilheřovice
manželé Štěpán a Magdaléna Kopiovi
manželé Miroslav a Marcela Niedermeierovi
Svaz včelařů
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
Základní škola Šilheřovice
manželé Jan a Silvie Žvakovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Martin a Pavla Thomasovi
SDH Šilheřovice
Sekáček Pampeliška –A. a K. Jauernigovi
Unie rodičů při ZŠ
Mateřská škola Šilheřovice
Restaurace Na Náměstí
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o.

Sbírka na opravu kostela
V loňském roce jsme zahájili v naší obci veřejnou sbírku na opravu našeho kostela,
který v roce 2013 bude mít výročí 300 let od výstavby v současné zděné podobě. Vybrané
finanční dary budou z této první fáze sbírky použity na opravu oken. Přesto, že jsme
sbírku zahájili až koncem roku, byla vybrána částka 91.120 Kč, z toho 31 955 Kč
do pokladničky na obecním úřadě a 59.120 na zřízený účet sbírky. Tyto finance budou
předány naší farnosti k profinacování opravy oken, která již probíhá. Všem dárcům,
kterým není lhostejný stav našeho kostela a přispěli finanční částkou na opravu velmi
děkuji.
Sbírka samozřejmě probíhá dále i v letošním roce, kdo se rozhodne přispět, může využít
pokladničku na obecním úřadě anebo převést příspěvek na účet sbírky – č. účtu:
435579330297/0100, VS: 156024, KS: 0379.
Poukázky je možno vyzvednout na obecním úřadě, koncem roku je opět rozešleme
do každé domácnosti. Chtěl bych ještě upozornit, že podnikatelé si mohou provést odečet
daru ze základu daně.
Ing. Martin Čecháček

Nový územní plán obce
Začátkem letošního roku jsme zahájili práce na novém územním plánu obce. Krátce jen
zmíním, že cílem územního plánu je řešit potřeby obce v celém jejím správním území,
například rozvoj bydlení - plán obce stanovuje zastavitelné území pro výstavbu
rodinných domů, dále využití jednotlivých pozemků, možnost zalesnění pozemků, nové
trasy pozemních komunikací, parkování v obci, veřejně prospěšné stavby apod. Pokud se
jedná jen o změnu územního plánu, tak ta může řešit jen změnu ve využití jediné parcely.
V této souvislosti bych chtěl upozornit naše občany, kteří chtějí požádat obec o změnu
v zařazení svých parcel v územním plánu, ať podají žádost na náš obecní úřad
do 30. 3. 2010.
Několik žádostí o změnu využití parcel již evidujeme, všechny budou vyhodnoceny
pořizovatelem a předloženy Zastupitelstvu obce.
Ing. Martin Čecháček

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce naši občané přispěli úctyhodnou částkou 58.148 Kč. Výtěžek
z tříkrálové sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, seniorům,
handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám
lidí v regionu. Asi jedna desetina sbírky je určena na humanitní pomoc do zahraničí.
Poděkování za organizaci sbírky v naší obci patří především panu faráři Mgr. Petru
Huvarovi, všem malým i velkým koledníkům a také pracovnicím našeho obecního úřadu.
Samozřejmě velké poděkování patří také všem dárcům z řad našich občanů
za poskytnuté štědré dary.
Ing. Martin Čecháček

Rekonstrukce vstupních prostor obecního sálu
Na opravu vstupních prostor a sociálního zázemí obecního sálu máme zpracován projekt
a již vystaveno stavební povolení. Na tuto investici jsme podali žádost o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“. Žádostí o dotace je ale většinou podstatně více než uvolněných finančních
prostředků, nevíme proto, zda s žádostí uspějeme.
Projekt řeší rekonstrukci vstupních prostor, šatny, kuchyňky a toalet. Problémem
vstupních prostor je také vzlínající vlhkost zdí, nechali jsme proto vypracovat odbornou
firmou studii na podřezání zdiva. Problémem obecního sálu je také špatná střešní
krytina, zatékající voda poškozuje stropy sálu, proto bude muset být provedena výměna.
Ing. Martin Čecháček

Projekt na obnovu zeleně v centru obce
V letošním roce bude ještě zpracován projekt na výsadbu - obnovu stromů a zeleně
v lokalitě svahu za obecním úřadem až po svah takzvané Olšiny a dále také svah
nad Jednotou. V této lokalitě je již stávající porost značně přestárlý a některé stávající
stromy jsou značně proschlé a uvnitř kmene duté, navíc hrozí pádem.
Dále projekt bude řešit výsadbu zeleně v části svahu za budovou školy na ulici Střední.
Stromy a celkově zeleň v centru obce je velmi cenná, stojí za to ji udržovat pro další
generace. Na tuto obnovu opět zpracujeme a podáme žádost o dotaci.
Ing. Martin Čecháček

Zateplení školy
V letošním roce chceme začít pracovat na projektu zateplení budovy školy na ulici
Kostelní. Na této budově je šířka zdiva jen cca 38 cm + omítka, zjevně tedy nevyhovuje
dnešním normám a dochází k únikům tepla. Na zhotovitele projektu je vyhlášeno
výběrové řízení, v rámci projektu bude muset být také vyhotoven energetický audit.
Projekt bude řešit zateplení obvodového zdiva budovy, zateplení stropu a také výměnu
oken. Po vyhotovení projektu chceme požádat o dotaci, pomocí které chceme toto
zateplení realizovat. Zateplením školy ušetříme za energie a zároveň horní budova školy
získá nový vzhled.
Škola na Kostelní ulici je umístěna v krásném a klidném prostředí, nejsou tam pro děti
žádné rušivé vlivy, stojí za to ji opravit.
Ing. Martin Čecháček

Badminton v tělocvičně
Nově jsme pořídili v únoru do tělocvičny stojany a sítě pro badminton, a to pro dvě
hřiště, takže mohou hrát zároveň dvě dvojice hráčů. Stojany vyhotovil náš občan Jan
Lukáš, sítě jsme zakoupili ve firmě Dor - sport Bruzovice, rakety je nutno si donést své.
Rozšířili jsme tak využití naší tělocvičny o tento sport začíná být v současnosti
vzrůstající zájem.
Ing. Martin Čecháček

Mateřská školka dostane nové vybavení kuchyně
V letošním roce bude pořízeno nové vybavení kuchyňky v mateřské školce, stávající je
již opotřebované a zastaralé. Nové vybavení bude převážně z nerezi, která je velmi
trvanlivá.

SDH Šilheřovice
SDH Šilheřovice děkuje za hojnou účast na maškarním plese dne 13. 2. 2010 a hlavní
poděkování patří všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.
děkuje výbor SDH

„PRŤATA“ – aneb setkávání malých dětí
Od listopadu 2009 začal v naší obci Šilheřovice fungovat klub maminek a jejich
potomků, jehož hlavním cílem je setkávání obdobně starých dětí, jejich skupinové hraní
a také vyměňování si vzájemných rad a zkušeností maminek.
Protože rodiče takto malých dětí (ve věku cca 1-3 let) podobnou aktivitu v blízkém okolí
naší obce postrádali, oslovila jsem, za tímto účelem, pana starostu Ing. M. Čecháčka,
který byl k tomuto projektu vstřícný a pomohl mi s nalezením vhodných prostor.
Následně již bylo jen otázkou času a informovanosti cílové skupiny, kdy se setkávání dětí
uskuteční.
Prvá takováto schůzka se uskutečnila 3. 11. 2009 a bylo na ni celkem 7 dětí,
kterým jsme začali říkat „prťata“ a od té doby se společně s ostatními maminkami a
jejich dětmi setkáváme každý týden, vždy v úterý od 15,00 hodin v prostorách Fary
Šilheřovice.
Děti se nejen vzájemně seznamují a hrají si, ale postupně a nenásilně se učí o hračky
dělit, rozvíjet a doplňovat své dosavadní znalosti a dovednosti. Také se trošičku
osamostatňují a zvykají si na přítomnost ostatních maminek /tet/.
Postupně do našeho kroužku zavítalo již 11 dětí v dané věkové hranici. Pravidelně
na toto setkávání dochází, prozatím cca 3 - 7 dětí. Svou roli sehrává nejen
zaneprázdněnost maminek, která byla citelná hlavně před vánočními svátky, ale i
nepříznivé počasí a s tím související nemoci. S příchodem jara se snad vše zlepší a také
přibudou s dětmi častější pobyty v přírodě.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že kroužek je otevřen nejen maminkám, ale
všem dospělým, kteří doprovází dítko v uvedené věkové kategorii, je zdarma a je zde
dost prostoru pro realizaci jakýchkoli nápadů, které jsou přiměřené věku našich dětí.
Nezbývá, než popřát kroužku „PRŤAT“ ať se má k světu a ať se v něm dětem, i jejich
maminkám, líbí.
Ráda bych touto cestou poděkovala:
- starostovi obce Ing. M. Čecháčkovi a p. faráři ThDr. P. Huvarovi za jejich
angažovanost, podporu a vstřícnost při realizaci projektu a využívání prostor fary
- maminkám, které zapůjčily hračky do našeho kroužku
Petra Fojtíková

Mateřská škola na začátku roku 2010
Majiček:
Děti v souboru v zimních měsících pilně nacvičují nové písničky, hry a tanečky do
nového půlhodinového programu „ROK S MAJIČKEM“, se kterým vystoupí
12. BŘEZNA 2010 v Kulturním domě v Petřkovicích tamějšímu Klubu důchodců.
Poté je ještě čeká v březnu účast na okresní přehlídce dětských folklórních souborů
„VÍTÁNÍ JARA„ ve Štítině.
Již teď se těšíme na setkání s Vámi, na vystoupeních Majičku.
(Slavíková B.)
Barvička:
Příroda a svět kolem nás nabízejí našemu zraku nesčetné barevné vjemy. Barvy
provázejí člověka doslova na každém kroku, ale nejsou pro nás jen tím, co vidíme,
nepoddávají se jen pasivně našemu zraku. Působí také na naši psychiku, ovlivňují naše
city a naše jednání.
Proto se snažím, aby i naše děti tyto impulsy vnímaly pozitivně prostřednictvím
pestré nabídky v kroužku Barvička.
(Šlosárková M.)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠILHEŘOVICÍCH
se uskuteční

23. 3. 2010 od 9,00 - 16,00 hodin
Rada obce schválila na svém zasedání 6. 1. 2010 Kriteria pro přijetí do MŠ ve školním
roce 2010/2011
• Zákonný zástupce dítěte má v den zápisu do MŠ trvalé bydliště v obci Šilheřovice
• Předškolní děti ( 1rok před zahájením povinné školní docházky)
• Rodiče dítěte jsou zaměstnaní
• Děti jsou přihlášené k celodenní docházce
• Dítě dovrší věk 3 let nejpozději 1.9.2010
• Dítě, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje
• Opakované žádosti (děti neumístěné v minulém školním roce)

Ti z Vás, kteří jste se svými dětmi byli v loňském roce u zápisu a nebylo Vám
vyhověno, musíte k zápisu znovu. Pokud Vaše dítě již navštěvuje jinou mateřskou školu,
kromě jiného (rodný list dítěte, průkazka zdravotní pojišťovny dítěte, potvrzení o
zaměstnání rodičů, potvrzený evidenční list lékařem - vyzvedněte již předem v MŠ) si
přineste okopírovaný evidenční list z mateřské školy, již Vaše dítě navštěvuje. Na
požádání Vám ředitelství MŠ okopírovaný evidenční list vydá.
Upozorňuji Vás, že u zápisu nerozhoduje pořadí, můžete si tedy zápis naplánovat
po celou dobu od 9,00 do 16,00 hodin.
( Návratová J.)

Činnost ZŠ od listopadu 2009 do února 2010
Listopad
2.11. - 1. – 5. ročník navštívil hvězdárnu a planetárium v Ostravě – výukový program
JAK HONZA A LUCKA POZNÁVAJÍ ZEMI A MĚSÍC.
7.11. - Spolupráce vyučujících při pořádání akce Unie rodičů – TRAVESTI SHOW.
9.11. - Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. - 9. ročník - MALOVANÉ NA
SKLE
10.11. - Kouzelnické představení v místním kinosále pro základní i mateřskou školu.
11.11. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ v Kulturním domě Hlučín (II. - IX. tř.) - 2. kolo.
Z každé třídy je vybrán 1 žák a těchto 8 žáků tvoří 1 družstvo, které
reprezentuje danou školu (organizace – Mgr. Veselá).
12.11. - Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 8. a 9. ročníku:
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE (Ing. Obermanová, Mgr. Válová).
13.11. - Soutěž mladých zoologů – téma: RYBY ČR
1. kategorie - 3 družstva
2. kategorie - 1 družstvo (Mgr. Vrkočová).
18.11. + 19.11. - Celoškolní projekt ve spolupráci s místní knihovnou:
KNIHA MÉHO SRDCE, na 2. stupni zajistila organizaci Mgr. Válová,
1. – 5. ročník organizovali třídní učitelé jednotlivých tříd.
19.11. - V 9. ročníku proběhly SCIO testy – KEA analýza – matematika, český jazyk
a obecné studijní předpoklady (Mgr. Vrkočová).
Prosinec
3.12. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ – naše ZŠ se umístila na 2. místě dané skupiny.
(Mgr. Veselá)
3.13. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem
(Mgr. Lukavcová).
4.12. - INFORMA – Ostrava - žáci VIII. A IX. třídy navštívili výstavu: UČEŇ,
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK na Černé louce v Ostravě, aby tak
získali větší přehled o středních školách a učebních oborech.
4.12. - Mikulášská diskotéka pořádaná Unií rodičů za účasti pedagogických pracovníků
(žáci IX. třídy vystoupili v maskách sv. Mikuláše, čertů a andělů – Mgr.
Vrkočová).
7.12. - Svatý Mikuláš, andělé a čerti připravili nadílku pro žáky základní i mateřské
školy a při té příležitosti obešli i obec Šilheřovice.
11.12. - Projekt: VÁNOČNÍ ZVYKY V ROŽNOVĚ – 1. – 6. ročník navštívil Rožnov
pod Radhoštěm, kde se děti seznámily s lidovými tradicemi našich předků.
Tento zájezd financovala ze ¾ Unie rodičů, za což jí velice děkujeme.
12.12. - Diskotéka na ledě – Buly Kravaře – tato mimoškolní akce se uskutečnila
v sobotu pro zájemce ze VII. třídy – dozor a organizaci zajistila Mgr. Veselá.
17.12. - Olympiáda z českého jazyka pro žáky z VIII. a IX. třídy (Mgr. Válová).
17.12. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem pásmem básní a pohádek s vánoční i výchovnou tematikou.
Toto vystoupení předvedly děti odpoledne také svým rodičům
(vedoucí kroužku Mgr. Lukavcová).
18.12. - Vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Výrobky vyráběly děti i vyučující nejen v hodinách Vv a Pč, ale mnohdy i
doma. Organizaci zajistili pracovníci základní školy.
Tentýž den proběhlo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupila Mgr. Válová
a děvčata z 2. stupně s připravenými vánočními koledami.
21.12. - 2. stupeň navštívil výstavu betlémů v Ostravě

22.12. - Adventní koncert v místním kostele (Mgr. Hlaváčková)
Leden
16.1. - Ples Unie rodičů – účast i spolupráce zaměstnanců ZŠ.
22.1. - Proběhl zápis dětí do 1. třídy, na který se dostavilo 25 dětí (včetně 2 žáků po
odkladu školní docházky). Věříme, že 1. třída ve školním roce 2010/2011 bude
početnější než předcházející ročníky.
26.1. - Návštěva kina v Hlučíně – 1. – 5. ročník, film ZAPOMENUTÝ OSTROV
28.2. - Literárně-dramatický kroužek uskutečnil představení pro 1. – 5. ročník
(Mgr. Lukavcová)
28.1. - Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž JSME DĚTI JEDNÉ PLANETY
30.1. - Maškarní ples UR – pozvání přijaly i děti z družební školy v Chalupkách.
Pedagogové obou škol se tak poprvé setkali v novém roce 2010.
Únor
3.2. -

4.2.

-

8.2.

-

9.2. 10.2. -

Začal pracovat kroužek VŠEZNÁLEK, ve kterém již tradičně (letos 5. výročí
zahájení činnosti!!!) paní Koperová připravuje budoucí prvňáčky na vstup do I.
třídy. Děti pracují celých 45 minut tak, aby střídáním jednotlivých činností
zvládly uvolňovací cviky, matematiku, rozšíření slovní zásoby, ale především
získaly jistotu a rozhodnost v samostatné práci, nebály se školního prostředí a
práce u tabule. Ne všechny děti se znají z MŠ a našim cílem je vytvořit pevný
kolektiv budoucích spolužáků.
Proběhla konference v Hlučíně k 90. výročí připojení Hlučínska
k Československu (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)
Chlapci 8. a 9. třídy s děvčaty 6. a 7. třídy navštívili v rámci rozšíření tělesné
výchovy bazén v Ostravě. Dozor zajistily Mgr. Válová a Mgr. Vrkočová.
Kino Hlučín - 6. – 9. ročník – film MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Žáci 1. stupně navštívili maškarní ples v družební škole v Chalupkách
(dozor zajistily Mgr. Mertová a Mgr. Lamschová).

Základní škola velmi děkuje ochotným maminkám paní Antošové,
Charvatové, Moslerové a Smolkové, které zajistily dopravu dětí do
Polska a zpět.
12.2.
24.2.
24.2.
26.2.

-

Soutěž v anglickém jazyce – Opava (Mgr. Veselá)
Recitační soutěž v Hlučíně (Mgr. Lukavcová, Mgr. Válová)
Pavel Novák – Kulturní dům Hlučín – 1. stupeň
VITA – 6. – 9. ročník - „Jak vaří rostlina“ (vzdělávací akce)

V době jarních prázdnin 15. 2. – 19. 2. 2010 přejeme všem dětem nadšení
ze zimních sportů, 22. února pak radostný návrat do školních lavic v plném zdraví a bez
úrazu.
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

Sdělení Finančního úřadu v Hlučíně k dani z nemovitostí

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 se
s účinností od 1. 1. 2010 mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Veškeré daně
z nemovitostí budou přepočítávány v měsíci dubnu a až pak budou rozesílány poukázky
poplatníkům k platbě nebo budou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

TJ Mittal Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice hledá na hřiště Marshalla, více informací
na tel.: +420 595 054 144, nebo v recepci klubu (Skleník): Dolní 412, Šilheřovice
Mgr. Hegr Karel
Manažer hřiště

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
blíží se čas zahájení jarní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Dovolte mi abych Vás informoval o výsledcích našich jednotlivých týmů. Začal
bych těmi nejmenšími a to jsou žáci, kteří nás úspěšně reprezentují . Naši nejmenší se
v podzimním dvoukolovém rozlosování umístili na krásném 2. místě s počtem 21 bodů a
skórem 53 : 17. Děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající jarní kolo, kdy
nastoupí určitě opět ve skvělé fotbalové formě a obhájí své krásné druhé místo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem 9 bodů. U dorostu bych se
na chvíli rád zastavil a všechny Vás, hlavně rodiče nadějných fotbalistů, aby se snažili své
syny podporovat ke sportu. Důvodem je rozšíření kádru o kvalitní fotbalisty, kteří v naší
obci byli, jsou a snad i zůstanou. Věřím, že po zimním odpočinku budou plní síly
a fotbalového elánu a ukáží, že fotbal je pro ně sport, pro který stojí zato trénovat
a zlepšovat si kondici.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přesto, že jsou
nováčky v 1. A třídě, dokázali se s obrovskou výzvou poprat a ukázali, že nejsou
outsidery v této třídě. Zkrátka i v této vyšší soutěži si naši muži dovedou poradit
s kvalitnějšími kluby a budou nás i nadále dobře reprezentovat a na jaře útočit na vyšší
příčky této soutěže.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na bohatou
tombolu letošního sokolského plesu. Zde přikládáme seznam všech sponzorů:
Autokosmetika Šafarčík, Badošek Ondřej, Čecháček Jan, Čecháčková Dorota, Čuraj
Reinhard, DB TRANS, FC Baník Ostrava, Fulneček Martin, Fulnečková Katka,
GENETRIX, Hotel U sv. Jana, Hudeček Michal a Petr, Chmelař Stanislav, Ing. Holiš
František, Ing. Dalibor Pavlínek, Ing. Žvaka Jan, KM LOGISTIC FORKLIFTS,
Knihařství Neumann, Konečný Radek, Kromrová Eva, Křižák Petr, Kubenka Tomáš,
Kučatý Alfred, Kucharczykova Magda, manželé Marcela a Jiří Haladejovi, manželé
Magda a Štěpán Kopiovi, manželé Radka a Miroslav Pískalovi, manželé Jarmila a Jiří
Thomasovi, manželé Kamila a Lumír Vařechovi, manželé Zdenka a Jan Smolkovi,
manželé Renata a Mirek Žoffajovi, Martíček Jan, Michaela Nitrová, Miník Jan, MUDr.
Radim Uzel, Obec Šilheřovice, Pacal Vladimír, Pekárna M+K, Pindur Libor, Plaček
Tomáš, Plačková Pavla, Pláničková Iveta, Restaurace Pekárna, Robenková Blažena,
Schindler Petr, Smolka Rudolf, Stavebniny Velmann, Struhalová Rita, Svěrkoš Jan,
Thomas Vilibald, Tvrdý František, Unie rodičů Šilheřovice, Vjačka Milan. Tito všichni
přispěli k bohaté a atraktivní tombole.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu v uplynulé
sezóně a rád bych Vás tímto všechny pozval na první jarní kolo, které začínáme
následovně:
Žáci –
Dorost –

11. 4. 2010
4. 4. 2010

Kozmice – Šilheřovice
Šilheřovice – Píšť

10:00 hod.
13:15 hod.

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2010 - MUŽI
Datum
28.3.2010

Den
Neděle

Čas
10:00

Domácí
Mokré Lazce

Hosté
Šilheřovice

4.4.2010

Neděle

15:30

Šilheřovice

Krásné Pole

11.4.2009

Neděle

15:30

Štěpánkovice

Šilheřovice

18.4.2010

Neděle

16:00

Šilheřovice

Velké Hoštice

25.4.2009

Neděle

16:00

Bolatice

Šilheřovice

1.5.2010

Sobota

16:30

Suché Lazce

Šilheřovice

9.5.2009

Neděle

16:30

Slavoj Bruntál

Šilheřovice

16.5.2010

Neděle

16:30

Šilheřovice

Jakartovice

23.5.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Strahovice

29.5.2010

Sobota

17:00

Opava 2004

Šilheřovice

6.6.2009

Neděle

17:00

Šilheřovice

Kobeřice

12.6.2010

Sobota

17:00

Ludgeřovice

Šilheřovice

20.6.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Bohuslavice

Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Unie rodičů při Základní škole v Šilheřovicích
Vážení spoluobčané,
Ještě jednou chceme poděkovat všem sponzorům, rodičům a učitelům za dary do
tomboly a všestrannou pomoc při organizaci plesu.
Dále děkujeme všem zúčastněným za dobrou atmosféru, kterou vytvořili na našem plese
a podpořili tímto unii rodičů i naše děti.
Všichni jsme ocenili perfektní vystoupení žáků 8. a 9. třídy, děkujeme za jejich odvahu a
doufáme, že jim to vydrží i nadále.
Proto věříme, že i na dalším plese konaném 26. 2. 2011 nám předvedou něco ze svého
repertoáru. Na tomto plese nám znovu zahraje skupina MIRABEL.
Ještě jedno poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací dětského maškarního
plesu konaném 30. 1. 2010 a taky novým sponzorům.
Další připravovaná akce je Dětský den na hřišti konaný dne 5. 6. 2010. Vzhledem k dnešní
uspěchané a ustarané době jsme se rozhodli pro „NOVINKU“ – ukončení školního roku
stanováním dětí na hřišti u horní školy, za doprovodu alespoň jednoho z rodičů dne 26. - 27.
6. 2010. Bude to takzvané „tmelení kolektivu respektive vesnice“. Chystáme bohatý program
a občerstvení, určitě se nebudete nudit. Prosíme všechny rodiče, aby podpořili naše akce –
pomůžete svým dětem.
Unie rodičů

MONTÁŽE ANTÉN
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních systémů, včetně systémů na více
družic a více TV přijímačů
• doplnění a rozšíření satelitních systémů
• digitalizace televizního příjmu (11 TV programů)
• odrušování televizního příjmu
• televizní a satelitní rozvody
• internet přes satelit
774 540 148 – Tomáš Kožušník

NAŠI JUBILANTI
Štěpánová Marie
Bláhová Relindis
Čecháčková Růžena
Čecháčková Marta
Ricková Anna

89 let
87 let
83 let
83 let
80 let

Ricka Osvald
Pauke Michal
Plaček Arnošt

84 let
83 let
81 let

V červnu oslaví p. Ricka Osvald a p. Ricková Anna 60 let společného života
„Diamantovou svatbu“

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti
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Vážení spoluobčané,
oproti přívětivým podzimním předpovědím v lednu uhodila
zima se vším všudy a nás pořádně potrápila, celý leden jsme
skloňovali slova sníh a mráz, a v části měsíce února to bylo
podobné, navíc na střechách obecních domů se vlivem tání
sněhu objevily mnohdy nebezpečné krápníky z ledu, které
jsme museli odstraňovat. Abychom zajistili sjízdnost
komunikací, v některé dny jsme prakticky nepřetržitě odklízeli
sníh. Také se nám stalo, že již odklizené chodníky zasypala
sněhem Správa silnic při plužení hlavní komunikace.
Z centra obce jsme raději sníh odvezli, abychom zlepšili
dostupnost pošty, obchodů a obecního úřadu.
Poslední únorové dny nám ale přinesly kýženou oblevu,
zdá se, že nejtvrdší zima je za námi.
V loňském roce senátor Kubera prosadil zákon, na jehož
základě odpovědnost za údržbu chodníků přešla z majitelů
přilehlých nemovitostí na majitele těchto chodníků, což v našem případě je obec.
Když zmiňuji tento zákon v souvislosti s úklidem od sněhu, musím poděkovat všem
občanům, kteří přes změnu zákona přiložili ruku k dílu a sníh na chodnících před svými
domy poctivě uklízeli.
Naše obec již má asi tři kilometry chodníků, je tedy zřejmé, že náš malý traktor nemohl
být ve stejnou dobu všude a uklidit chodníky naráz, domnívám se ale, že jsme tu letošní
bohatou sněhovou nadílku poměrně dobře zvládli a naše komunikace a chodníky byly
dobře uklizeny. Za to patří poděkování našim pracovníkům údržby obce a také Vám
všem za dostatek pochopení a tolerance.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování hasičům

Naši hasiči, členové zásahové jednotky pomohli s odstraněním ledových rampouchů
z obecních budov, pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Nebyla to lehká práce na hliníkovém žebříků s tyčí led odstranit, navíc v nepříznivém
počasí. Pádem ledu mohlo dojít k úrazu kolemjdoucích občanů nebo dětí.
Hasičům za to patří naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 21. prosince 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové úpravy obce č. 4/2009
2. Rozpočet obce na rok 2010
3. Revokaci bodu č. 10 usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. října 2009 o záměru
prodeje parcely č. 396/5
4. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej pozemku p. č. 396/5 – zahrada v k. ú.
Šilheřovice
5. Zveřejnění záměru obce Šilheřovice na prodej obecních pozemků, parc. č. 618/21, č.
618/34, č. 618/35, č. 618/36 a č. 618/37 v k. ú. Šilheřovice dle geometrického plánu
č. 1343-5133/2009
6. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 386/29 v k. ú. Šilheřovice, ostatní plocha, který
byl geometrickým plánem č. 1313 – 5101/2008 ze dne 15. 9. 2008 oddělen z pozemku
parcela č. 386/6 ostatní plocha v katastrálním území Šilheřovice, do vlastnictví obce
Šilheřovice
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Návrh Ing. P. Smolky na snížení příjmových a výdajových kapitol
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.
4.

Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 396/5 na úřední desce
Starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 618/21, č. 618/34, č.
618/35, č. 618/36 a č. 618/37 na úřední desce
Starostu obce k dalšímu jednání ohledně převodu parcely č. 1441/8 do majetku obce
Radu obce k vyhlášení výzvy na vypracování projektu zateplení a výměny oken na
ZŠ II. stupeň

Obec a investice
V letošním roce chceme uskutečnit rekonstrukce komunikací a chodníků, opraven by
měl být chodník od ulice U Parkoviště k ulici Zahradní a dále chodník podél zámecké zdi
od brány zámeckého parku naproti Střední hotelové školy až po bránu do parku naproti
ul. Ovocné, také bude provedena oprava chodníku na ulici Kostelní.
U komunikací máme záměr provést rekonstrukci části ulice U Obory, Zahradní,
Souběžné a Studené. Prakticky na blátě je obslužná komunikace mezi domem č. p. 21
a obecním úřadem, tato by měla být také opravena.
Dále chceme provést opravu opěrné zdi za parcelou č. 390/40, která je ve velmi špatném
stavu.
Pokračuje se také v pracích na projektu nové komunikace v zástavbě na Škovránkovi.
Nově se pracuje na projektu rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Horní. Tento
projekt řeší vyvýšení nástupiště, které bude bezpečnější a pohodlněji se bude nastupovat
do autobusů a zároveň řeší odvodnění, nyní mnohdy po deštích stojí v nástupišti kaluže
vody.
Pokračuje se v pracích na projektu opravy koryta potoka v ulici Dolní, dále
na prodloužení kanalizace v ulici Do Kopce a zatrubnění příkopku podél ulice Střední.
Dále intenzivně pracujeme na projektech „Sportovně rekreační areál Baumšula“
a „Centrum obce“.

Rada obce se v období měsíce prosinec 2009 – leden 2010 zabývala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Žádostí o finanční příspěvek
Výměnou oken na budovách č. 21 a č. 117
Informacemi k zubní ordinaci
Žádostí o opravu komunikace U Obory
Žádostí o posílení rozpočtu
Oznámením SmVaK o změně ceny vody
Projektem „Revitalizace Šilheřovického parku“
Informacemi o převodu parcely č. 386/29
Finanční odměnou
Rozpočtem na rok 2010
Žádostí o povolení výherních hracích automatů
Žádostmi o zakoupení stromu určeného ke kácení
Územním plánem obce
Přípravou obecního plesu
Žádostí o schválení vymalování vstupní části a soc. zařízení u lékařky pro dospělé
Účtováním příspěvkových organizací
Stanovením prodejní ceny CD – Písně Hlučínska
Dodatkem ke smlouvě o stravování
Platbami za vodné a stočné, poplatky za psa
Žádostí o stanovisko k převodu pozemku
Kritérii pro přijetí dětí k docházce do MŠ
Nákupem startovacího vozíku
Žádostí o zavedení popelnicových nádob u domu č. p. 21
Žádostí o výměnu oken v domě č. p. 162
Stížností nájemníků domu č. p. 21
Darovací smlouvou pro ZŠ a MŠ
Zrušením tel. linky O2 na ČOV
Cenovým výměrem č. 1/2010
Žádostí o povolení sídla občanského sdružení na budově č. 19
Prodejem pozemku parc. č. 396/5, č. 618/21, č. 618/34, č. 618/35, č. 618/36, č. 618/37
Zpracováním projektu na zateplení horní školy
Informace o jednání se Správou silnic Moravskoslezského kraje
Podáním žádostí o dotaci
Prodloužení nájemních smluv bytů, nebytových prostor, pozemků a zahrádek
Žádostí o přidělení obecního bytu
Žádostí o pronájem tělocvičny na sportovní akci
Soudním řízením o určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení
Projektem „Sportovně rekreační areál Baumšula“

Vodné a stočné
Pro rok 2010 se cena za odběr vody nemění, zůstává na úrovni roku 2009, to je u vody
22 Kč za 1m3, u stočného 16 Kč za 1m3, celkem tedy 38 Kč za 1m3. V této ceně je již
započítána sazba DPH 10%. Od 1. ledna se naše obec povinně ze zákona stala plátcem
daně s přidané hodnoty.
Ing. Martin Čecháček

Komunální odpad
Pro rok 2010 zůstávají ceny u vývozu komunálního odpadu stejné jako v roce 2009,
nemění se, i když je v ceně promítnuta 10% DPH. V cenách je zahrnuto propůjčení
nádob na komunální odpad, svoz, třídění, využívání a ukládání směsného odpadu
na skládku.
Poukázky na platby bude posílat firma OZO v měsíci září.
Opět budou přistaveny v naší obci kontejnery na velkoobjemový odpad v těchto
termínech:
23. 4. - 26. 4. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
16. 7. - 18. 7. 2010 – svoz velkoobjemového odpadu
22. 10. - 25. 10. 2010 – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V měsíci únoru jsme na dvě stanoviště umístili kontejnery na sběr papíru, a to na ulici
Ke Kovárně a na parkoviště pod kostelem. Upozorňuji, že tyto kontejnery jsou jen
na papír, nemohou se tam odkládat žádné jiné odpady.
Ing.Martin Čecháček

Taneční sezóna Sabiny a Katky
Naše mladé občanky, Sabina Kloková a Katka Krakowková se svými partnery Vilémem
Paříkem a Danielem Jurčou mají společnou vášeň, a to je tancování.
Taneční sezónu jako každým rokem zahajují Mistrovství české republiky.
V letošním roce to bylo Mistrovství české republiky v latinsko-amerických tancích, které
se konalo zde v Ostravě. Tohoto mistrovství se zúčastnili jak Vilém Pařík se svou taneční
partnerkou Sabinou Klokovou, tak i Daniel Jurča s Kateřinou Krakowkovou. Oba tyto
páry se i přes značnou konkurenci umístili obdivuhodně. Vilém se Sabinou se probojovali
až do samotného finále a Daniel s Katkou skončili v semifinále tohoto tanečního klání.
Pro oba tyto páry to byl výborný start letošní sezóny.
Po tomhle mistrovství následovalo Mistrovství české republiky v tancích standardních,
uskutečněné v Praze. Zde se oba taneční páry protancovali až do finále, kde se utkali jen
ti nejlepší.
Nyní mají před sebou závěrečné Mistrovství konané v Roudnici nad Labem, a to
Mistrovství v 10ti tancích, což je kombinace tanců latinsko-amerických a tanců
standardních, kde oba páry budou opět bojovat o co nejlepší umístění.
Dalším velkým úspěchem je nominace českým svazem tanečního sportu na Mistrovství
Evropy, které se bude konat 20. března 2010 v Moskvě.
Sabině Klokové a Katce Krakowkové upřímně blahopřejeme k tak výrazným úspěchům
a budeme držet palce v dalších soutěžích!
Ing. Martin Čecháček

Obnova alejí
Koncem roku 2009 jsme zpracovali projekt na obnovu alejí podél obecních komunikací,
které jsou zároveň vedeny jako cyklostezky. Jedná se o komunikaci za Šilheřovickým
parkem, a pak část komunikace směrem ke Křivé lípě. Na obnovu těchto alejí jsme
podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí, pokud ve výzvě uspějeme,
obnova alejí by mohla začít na podzim.
Ing. Martin Čecháček

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na obecní ples
manželé Jiří a Marie Rumpovi
WÜRTH s. r. o.
manželé Vilém a Milena Čočkovi
Lesy České republiky s. p.
manželé Rostislav a Marie Hlauškovi
ZX BENET s. r. o.
manželé Bohumír a Jiřina Vařechovi
Dvořák – Lesy, sady, zahrady s. r. o.
manželé Radim a Lenka Pecháčkovi
Pavlínek s. r. o.
manželé Antonín a Jindřiška Mertovi
Pekárna M+K
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
Tempo Šilheřovice
manželé Jaroslav a Margit Tkačíkovi
Kateřina Fulnečková
manželé Karel a Jana Matuškovi
Tomáš Machala
manželé Pavel a Radmila Smolkovi
Petr Hudeček
manželé Marek a Jana Kučatí
David Plaček
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
Karel Machala
manželé Teodor a Lydie Kučatí
Petr Krzikalla
manželé Jan a Iveta Čecháčkovi
Rita Struhalová
manželé Miroslav a Radmila Piskallovi
Ing. M. Čecháček
manželé Josef a Vladimíra Rickovi
Martin Fulneček
manželé Erich a Ludmila Janoschovi
Lenka Klapcová
manželé Stanislav a Martina Lipinští
Mgr. Eva Tvrdá
Klub důchodců Šilheřovice
manželé Štěpán a Magdaléna Kopiovi
manželé Miroslav a Marcela Niedermeierovi
Svaz včelařů
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
Základní škola Šilheřovice
manželé Jan a Silvie Žvakovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Martin a Pavla Thomasovi
SDH Šilheřovice
Sekáček Pampeliška –A. a K. Jauernigovi
Unie rodičů při ZŠ
Mateřská škola Šilheřovice
Restaurace Na Náměstí
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o.

Sbírka na opravu kostela
V loňském roce jsme zahájili v naší obci veřejnou sbírku na opravu našeho kostela,
který v roce 2013 bude mít výročí 300 let od výstavby v současné zděné podobě. Vybrané
finanční dary budou z této první fáze sbírky použity na opravu oken. Přesto, že jsme
sbírku zahájili až koncem roku, byla vybrána částka 91.120 Kč, z toho 31 955 Kč
do pokladničky na obecním úřadě a 59.120 na zřízený účet sbírky. Tyto finance budou
předány naší farnosti k profinacování opravy oken, která již probíhá. Všem dárcům,
kterým není lhostejný stav našeho kostela a přispěli finanční částkou na opravu velmi
děkuji.
Sbírka samozřejmě probíhá dále i v letošním roce, kdo se rozhodne přispět, může využít
pokladničku na obecním úřadě anebo převést příspěvek na účet sbírky – č. účtu:
435579330297/0100, VS: 156024, KS: 0379.
Poukázky je možno vyzvednout na obecním úřadě, koncem roku je opět rozešleme
do každé domácnosti. Chtěl bych ještě upozornit, že podnikatelé si mohou provést odečet
daru ze základu daně.
Ing. Martin Čecháček

Nový územní plán obce
Začátkem letošního roku jsme zahájili práce na novém územním plánu obce. Krátce jen
zmíním, že cílem územního plánu je řešit potřeby obce v celém jejím správním území,
například rozvoj bydlení - plán obce stanovuje zastavitelné území pro výstavbu
rodinných domů, dále využití jednotlivých pozemků, možnost zalesnění pozemků, nové
trasy pozemních komunikací, parkování v obci, veřejně prospěšné stavby apod. Pokud se
jedná jen o změnu územního plánu, tak ta může řešit jen změnu ve využití jediné parcely.
V této souvislosti bych chtěl upozornit naše občany, kteří chtějí požádat obec o změnu
v zařazení svých parcel v územním plánu, ať podají žádost na náš obecní úřad
do 30. 3. 2010.
Několik žádostí o změnu využití parcel již evidujeme, všechny budou vyhodnoceny
pořizovatelem a předloženy Zastupitelstvu obce.
Ing. Martin Čecháček

Tříkrálová sbírka

V letošní Tříkrálové sbírce naši občané přispěli úctyhodnou částkou 58.148 Kč. Výtěžek
z tříkrálové sbírky je již tradičně určen na pomoc nemocným, seniorům,
handicapovaným, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám
lidí v regionu. Asi jedna desetina sbírky je určena na humanitní pomoc do zahraničí.
Poděkování za organizaci sbírky v naší obci patří především panu faráři Mgr. Petru
Huvarovi, všem malým i velkým koledníkům a také pracovnicím našeho obecního úřadu.
Samozřejmě velké poděkování patří také všem dárcům z řad našich občanů
za poskytnuté štědré dary.
Ing. Martin Čecháček

Rekonstrukce vstupních prostor obecního sálu
Na opravu vstupních prostor a sociálního zázemí obecního sálu máme zpracován projekt
a již vystaveno stavební povolení. Na tuto investici jsme podali žádost o dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“. Žádostí o dotace je ale většinou podstatně více než uvolněných finančních
prostředků, nevíme proto, zda s žádostí uspějeme.
Projekt řeší rekonstrukci vstupních prostor, šatny, kuchyňky a toalet. Problémem
vstupních prostor je také vzlínající vlhkost zdí, nechali jsme proto vypracovat odbornou
firmou studii na podřezání zdiva. Problémem obecního sálu je také špatná střešní
krytina, zatékající voda poškozuje stropy sálu, proto bude muset být provedena výměna.
Ing. Martin Čecháček

Projekt na obnovu zeleně v centru obce
V letošním roce bude ještě zpracován projekt na výsadbu - obnovu stromů a zeleně
v lokalitě svahu za obecním úřadem až po svah takzvané Olšiny a dále také svah
nad Jednotou. V této lokalitě je již stávající porost značně přestárlý a některé stávající
stromy jsou značně proschlé a uvnitř kmene duté, navíc hrozí pádem.
Dále projekt bude řešit výsadbu zeleně v části svahu za budovou školy na ulici Střední.
Stromy a celkově zeleň v centru obce je velmi cenná, stojí za to ji udržovat pro další
generace. Na tuto obnovu opět zpracujeme a podáme žádost o dotaci.
Ing. Martin Čecháček

Zateplení školy
V letošním roce chceme začít pracovat na projektu zateplení budovy školy na ulici
Kostelní. Na této budově je šířka zdiva jen cca 38 cm + omítka, zjevně tedy nevyhovuje
dnešním normám a dochází k únikům tepla. Na zhotovitele projektu je vyhlášeno
výběrové řízení, v rámci projektu bude muset být také vyhotoven energetický audit.
Projekt bude řešit zateplení obvodového zdiva budovy, zateplení stropu a také výměnu
oken. Po vyhotovení projektu chceme požádat o dotaci, pomocí které chceme toto
zateplení realizovat. Zateplením školy ušetříme za energie a zároveň horní budova školy
získá nový vzhled.
Škola na Kostelní ulici je umístěna v krásném a klidném prostředí, nejsou tam pro děti
žádné rušivé vlivy, stojí za to ji opravit.
Ing. Martin Čecháček

Badminton v tělocvičně
Nově jsme pořídili v únoru do tělocvičny stojany a sítě pro badminton, a to pro dvě
hřiště, takže mohou hrát zároveň dvě dvojice hráčů. Stojany vyhotovil náš občan Jan
Lukáš, sítě jsme zakoupili ve firmě Dor - sport Bruzovice, rakety je nutno si donést své.
Rozšířili jsme tak využití naší tělocvičny o tento sport začíná být v současnosti
vzrůstající zájem.
Ing. Martin Čecháček

Mateřská školka dostane nové vybavení kuchyně
V letošním roce bude pořízeno nové vybavení kuchyňky v mateřské školce, stávající je
již opotřebované a zastaralé. Nové vybavení bude převážně z nerezi, která je velmi
trvanlivá.

SDH Šilheřovice
SDH Šilheřovice děkuje za hojnou účast na maškarním plese dne 13. 2. 2010 a hlavní
poděkování patří všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.
děkuje výbor SDH

„PRŤATA“ – aneb setkávání malých dětí
Od listopadu 2009 začal v naší obci Šilheřovice fungovat klub maminek a jejich
potomků, jehož hlavním cílem je setkávání obdobně starých dětí, jejich skupinové hraní
a také vyměňování si vzájemných rad a zkušeností maminek.
Protože rodiče takto malých dětí (ve věku cca 1-3 let) podobnou aktivitu v blízkém okolí
naší obce postrádali, oslovila jsem, za tímto účelem, pana starostu Ing. M. Čecháčka,
který byl k tomuto projektu vstřícný a pomohl mi s nalezením vhodných prostor.
Následně již bylo jen otázkou času a informovanosti cílové skupiny, kdy se setkávání dětí
uskuteční.
Prvá takováto schůzka se uskutečnila 3. 11. 2009 a bylo na ni celkem 7 dětí,
kterým jsme začali říkat „prťata“ a od té doby se společně s ostatními maminkami a
jejich dětmi setkáváme každý týden, vždy v úterý od 15,00 hodin v prostorách Fary
Šilheřovice.
Děti se nejen vzájemně seznamují a hrají si, ale postupně a nenásilně se učí o hračky
dělit, rozvíjet a doplňovat své dosavadní znalosti a dovednosti. Také se trošičku
osamostatňují a zvykají si na přítomnost ostatních maminek /tet/.
Postupně do našeho kroužku zavítalo již 11 dětí v dané věkové hranici. Pravidelně
na toto setkávání dochází, prozatím cca 3 - 7 dětí. Svou roli sehrává nejen
zaneprázdněnost maminek, která byla citelná hlavně před vánočními svátky, ale i
nepříznivé počasí a s tím související nemoci. S příchodem jara se snad vše zlepší a také
přibudou s dětmi častější pobyty v přírodě.
V neposlední řadě bych chtěla zmínit, že kroužek je otevřen nejen maminkám, ale
všem dospělým, kteří doprovází dítko v uvedené věkové kategorii, je zdarma a je zde
dost prostoru pro realizaci jakýchkoli nápadů, které jsou přiměřené věku našich dětí.
Nezbývá, než popřát kroužku „PRŤAT“ ať se má k světu a ať se v něm dětem, i jejich
maminkám, líbí.
Ráda bych touto cestou poděkovala:
- starostovi obce Ing. M. Čecháčkovi a p. faráři ThDr. P. Huvarovi za jejich
angažovanost, podporu a vstřícnost při realizaci projektu a využívání prostor fary
- maminkám, které zapůjčily hračky do našeho kroužku
Petra Fojtíková

Mateřská škola na začátku roku 2010
Majiček:
Děti v souboru v zimních měsících pilně nacvičují nové písničky, hry a tanečky do
nového půlhodinového programu „ROK S MAJIČKEM“, se kterým vystoupí
12. BŘEZNA 2010 v Kulturním domě v Petřkovicích tamějšímu Klubu důchodců.
Poté je ještě čeká v březnu účast na okresní přehlídce dětských folklórních souborů
„VÍTÁNÍ JARA„ ve Štítině.
Již teď se těšíme na setkání s Vámi, na vystoupeních Majičku.
(Slavíková B.)
Barvička:
Příroda a svět kolem nás nabízejí našemu zraku nesčetné barevné vjemy. Barvy
provázejí člověka doslova na každém kroku, ale nejsou pro nás jen tím, co vidíme,
nepoddávají se jen pasivně našemu zraku. Působí také na naši psychiku, ovlivňují naše
city a naše jednání.
Proto se snažím, aby i naše děti tyto impulsy vnímaly pozitivně prostřednictvím
pestré nabídky v kroužku Barvička.
(Šlosárková M.)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠILHEŘOVICÍCH
se uskuteční

23. 3. 2010 od 9,00 - 16,00 hodin
Rada obce schválila na svém zasedání 6. 1. 2010 Kriteria pro přijetí do MŠ ve školním
roce 2010/2011
• Zákonný zástupce dítěte má v den zápisu do MŠ trvalé bydliště v obci Šilheřovice
• Předškolní děti ( 1rok před zahájením povinné školní docházky)
• Rodiče dítěte jsou zaměstnaní
• Děti jsou přihlášené k celodenní docházce
• Dítě dovrší věk 3 let nejpozději 1.9.2010
• Dítě, jehož sourozenec již MŠ navštěvuje
• Opakované žádosti (děti neumístěné v minulém školním roce)

Ti z Vás, kteří jste se svými dětmi byli v loňském roce u zápisu a nebylo Vám
vyhověno, musíte k zápisu znovu. Pokud Vaše dítě již navštěvuje jinou mateřskou školu,
kromě jiného (rodný list dítěte, průkazka zdravotní pojišťovny dítěte, potvrzení o
zaměstnání rodičů, potvrzený evidenční list lékařem - vyzvedněte již předem v MŠ) si
přineste okopírovaný evidenční list z mateřské školy, již Vaše dítě navštěvuje. Na
požádání Vám ředitelství MŠ okopírovaný evidenční list vydá.
Upozorňuji Vás, že u zápisu nerozhoduje pořadí, můžete si tedy zápis naplánovat
po celou dobu od 9,00 do 16,00 hodin.
( Návratová J.)

Činnost ZŠ od listopadu 2009 do února 2010
Listopad
2.11. - 1. – 5. ročník navštívil hvězdárnu a planetárium v Ostravě – výukový program
JAK HONZA A LUCKA POZNÁVAJÍ ZEMI A MĚSÍC.
7.11. - Spolupráce vyučujících při pořádání akce Unie rodičů – TRAVESTI SHOW.
9.11. - Divadlo loutek Ostrava - představení pro 6. - 9. ročník - MALOVANÉ NA
SKLE
10.11. - Kouzelnické představení v místním kinosále pro základní i mateřskou školu.
11.11. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ v Kulturním domě Hlučín (II. - IX. tř.) - 2. kolo.
Z každé třídy je vybrán 1 žák a těchto 8 žáků tvoří 1 družstvo, které
reprezentuje danou školu (organizace – Mgr. Veselá).
12.11. - Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 8. a 9. ročníku:
LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE (Ing. Obermanová, Mgr. Válová).
13.11. - Soutěž mladých zoologů – téma: RYBY ČR
1. kategorie - 3 družstva
2. kategorie - 1 družstvo (Mgr. Vrkočová).
18.11. + 19.11. - Celoškolní projekt ve spolupráci s místní knihovnou:
KNIHA MÉHO SRDCE, na 2. stupni zajistila organizaci Mgr. Válová,
1. – 5. ročník organizovali třídní učitelé jednotlivých tříd.
19.11. - V 9. ročníku proběhly SCIO testy – KEA analýza – matematika, český jazyk
a obecné studijní předpoklady (Mgr. Vrkočová).
Prosinec
3.12. - Soutěž: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ – naše ZŠ se umístila na 2. místě dané skupiny.
(Mgr. Veselá)
3.13. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem
(Mgr. Lukavcová).
4.12. - INFORMA – Ostrava - žáci VIII. A IX. třídy navštívili výstavu: UČEŇ,
STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK na Černé louce v Ostravě, aby tak
získali větší přehled o středních školách a učebních oborech.
4.12. - Mikulášská diskotéka pořádaná Unií rodičů za účasti pedagogických pracovníků
(žáci IX. třídy vystoupili v maskách sv. Mikuláše, čertů a andělů – Mgr.
Vrkočová).
7.12. - Svatý Mikuláš, andělé a čerti připravili nadílku pro žáky základní i mateřské
školy a při té příležitosti obešli i obec Šilheřovice.
11.12. - Projekt: VÁNOČNÍ ZVYKY V ROŽNOVĚ – 1. – 6. ročník navštívil Rožnov
pod Radhoštěm, kde se děti seznámily s lidovými tradicemi našich předků.
Tento zájezd financovala ze ¾ Unie rodičů, za což jí velice děkujeme.
12.12. - Diskotéka na ledě – Buly Kravaře – tato mimoškolní akce se uskutečnila
v sobotu pro zájemce ze VII. třídy – dozor a organizaci zajistila Mgr. Veselá.
17.12. - Olympiáda z českého jazyka pro žáky z VIII. a IX. třídy (Mgr. Válová).
17.12. - Literárně-dramatický kroužek vystoupil v MŠ se svým novým programem pásmem básní a pohádek s vánoční i výchovnou tematikou.
Toto vystoupení předvedly děti odpoledne také svým rodičům
(vedoucí kroužku Mgr. Lukavcová).
18.12. - Vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Výrobky vyráběly děti i vyučující nejen v hodinách Vv a Pč, ale mnohdy i
doma. Organizaci zajistili pracovníci základní školy.
Tentýž den proběhlo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupila Mgr. Válová
a děvčata z 2. stupně s připravenými vánočními koledami.
21.12. - 2. stupeň navštívil výstavu betlémů v Ostravě

22.12. - Adventní koncert v místním kostele (Mgr. Hlaváčková)
Leden
16.1. - Ples Unie rodičů – účast i spolupráce zaměstnanců ZŠ.
22.1. - Proběhl zápis dětí do 1. třídy, na který se dostavilo 25 dětí (včetně 2 žáků po
odkladu školní docházky). Věříme, že 1. třída ve školním roce 2010/2011 bude
početnější než předcházející ročníky.
26.1. - Návštěva kina v Hlučíně – 1. – 5. ročník, film ZAPOMENUTÝ OSTROV
28.2. - Literárně-dramatický kroužek uskutečnil představení pro 1. – 5. ročník
(Mgr. Lukavcová)
28.1. - Ve školní družině proběhla výtvarná soutěž JSME DĚTI JEDNÉ PLANETY
30.1. - Maškarní ples UR – pozvání přijaly i děti z družební školy v Chalupkách.
Pedagogové obou škol se tak poprvé setkali v novém roce 2010.
Únor
3.2. -

4.2.

-

8.2.

-

9.2. 10.2. -

Začal pracovat kroužek VŠEZNÁLEK, ve kterém již tradičně (letos 5. výročí
zahájení činnosti!!!) paní Koperová připravuje budoucí prvňáčky na vstup do I.
třídy. Děti pracují celých 45 minut tak, aby střídáním jednotlivých činností
zvládly uvolňovací cviky, matematiku, rozšíření slovní zásoby, ale především
získaly jistotu a rozhodnost v samostatné práci, nebály se školního prostředí a
práce u tabule. Ne všechny děti se znají z MŠ a našim cílem je vytvořit pevný
kolektiv budoucích spolužáků.
Proběhla konference v Hlučíně k 90. výročí připojení Hlučínska
k Československu (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková)
Chlapci 8. a 9. třídy s děvčaty 6. a 7. třídy navštívili v rámci rozšíření tělesné
výchovy bazén v Ostravě. Dozor zajistily Mgr. Válová a Mgr. Vrkočová.
Kino Hlučín - 6. – 9. ročník – film MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Žáci 1. stupně navštívili maškarní ples v družební škole v Chalupkách
(dozor zajistily Mgr. Mertová a Mgr. Lamschová).

Základní škola velmi děkuje ochotným maminkám paní Antošové,
Charvatové, Moslerové a Smolkové, které zajistily dopravu dětí do
Polska a zpět.
12.2.
24.2.
24.2.
26.2.

-

Soutěž v anglickém jazyce – Opava (Mgr. Veselá)
Recitační soutěž v Hlučíně (Mgr. Lukavcová, Mgr. Válová)
Pavel Novák – Kulturní dům Hlučín – 1. stupeň
VITA – 6. – 9. ročník - „Jak vaří rostlina“ (vzdělávací akce)

V době jarních prázdnin 15. 2. – 19. 2. 2010 přejeme všem dětem nadšení
ze zimních sportů, 22. února pak radostný návrat do školních lavic v plném zdraví a bez
úrazu.
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

Sdělení Finančního úřadu v Hlučíně k dani z nemovitostí

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 se
s účinností od 1. 1. 2010 mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Veškeré daně
z nemovitostí budou přepočítávány v měsíci dubnu a až pak budou rozesílány poukázky
poplatníkům k platbě nebo budou také k vyzvednutí na obecním úřadě.

TJ Mittal Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice hledá na hřiště Marshalla, více informací
na tel.: +420 595 054 144, nebo v recepci klubu (Skleník): Dolní 412, Šilheřovice
Mgr. Hegr Karel
Manažer hřiště

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
blíží se čas zahájení jarní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Dovolte mi abych Vás informoval o výsledcích našich jednotlivých týmů. Začal
bych těmi nejmenšími a to jsou žáci, kteří nás úspěšně reprezentují . Naši nejmenší se
v podzimním dvoukolovém rozlosování umístili na krásném 2. místě s počtem 21 bodů a
skórem 53 : 17. Děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající jarní kolo, kdy
nastoupí určitě opět ve skvělé fotbalové formě a obhájí své krásné druhé místo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem 9 bodů. U dorostu bych se
na chvíli rád zastavil a všechny Vás, hlavně rodiče nadějných fotbalistů, aby se snažili své
syny podporovat ke sportu. Důvodem je rozšíření kádru o kvalitní fotbalisty, kteří v naší
obci byli, jsou a snad i zůstanou. Věřím, že po zimním odpočinku budou plní síly
a fotbalového elánu a ukáží, že fotbal je pro ně sport, pro který stojí zato trénovat
a zlepšovat si kondici.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přesto, že jsou
nováčky v 1. A třídě, dokázali se s obrovskou výzvou poprat a ukázali, že nejsou
outsidery v této třídě. Zkrátka i v této vyšší soutěži si naši muži dovedou poradit
s kvalitnějšími kluby a budou nás i nadále dobře reprezentovat a na jaře útočit na vyšší
příčky této soutěže.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na bohatou
tombolu letošního sokolského plesu. Zde přikládáme seznam všech sponzorů:
Autokosmetika Šafarčík, Badošek Ondřej, Čecháček Jan, Čecháčková Dorota, Čuraj
Reinhard, DB TRANS, FC Baník Ostrava, Fulneček Martin, Fulnečková Katka,
GENETRIX, Hotel U sv. Jana, Hudeček Michal a Petr, Chmelař Stanislav, Ing. Holiš
František, Ing. Dalibor Pavlínek, Ing. Žvaka Jan, KM LOGISTIC FORKLIFTS,
Knihařství Neumann, Konečný Radek, Kromrová Eva, Křižák Petr, Kubenka Tomáš,
Kučatý Alfred, Kucharczykova Magda, manželé Marcela a Jiří Haladejovi, manželé
Magda a Štěpán Kopiovi, manželé Radka a Miroslav Pískalovi, manželé Jarmila a Jiří
Thomasovi, manželé Kamila a Lumír Vařechovi, manželé Zdenka a Jan Smolkovi,
manželé Renata a Mirek Žoffajovi, Martíček Jan, Michaela Nitrová, Miník Jan, MUDr.
Radim Uzel, Obec Šilheřovice, Pacal Vladimír, Pekárna M+K, Pindur Libor, Plaček
Tomáš, Plačková Pavla, Pláničková Iveta, Restaurace Pekárna, Robenková Blažena,
Schindler Petr, Smolka Rudolf, Stavebniny Velmann, Struhalová Rita, Svěrkoš Jan,
Thomas Vilibald, Tvrdý František, Unie rodičů Šilheřovice, Vjačka Milan. Tito všichni
přispěli k bohaté a atraktivní tombole.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu v uplynulé
sezóně a rád bych Vás tímto všechny pozval na první jarní kolo, které začínáme
následovně:
Žáci –
Dorost –

11. 4. 2010
4. 4. 2010

Kozmice – Šilheřovice
Šilheřovice – Píšť

10:00 hod.
13:15 hod.

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2010 - MUŽI
Datum
28.3.2010

Den
Neděle

Čas
10:00

Domácí
Mokré Lazce

Hosté
Šilheřovice

4.4.2010

Neděle

15:30

Šilheřovice

Krásné Pole

11.4.2009

Neděle

15:30

Štěpánkovice

Šilheřovice

18.4.2010

Neděle

16:00

Šilheřovice

Velké Hoštice

25.4.2009

Neděle

16:00

Bolatice

Šilheřovice

1.5.2010

Sobota

16:30

Suché Lazce

Šilheřovice

9.5.2009

Neděle

16:30

Slavoj Bruntál

Šilheřovice

16.5.2010

Neděle

16:30

Šilheřovice

Jakartovice

23.5.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Strahovice

29.5.2010

Sobota

17:00

Opava 2004

Šilheřovice

6.6.2009

Neděle

17:00

Šilheřovice

Kobeřice

12.6.2010

Sobota

17:00

Ludgeřovice

Šilheřovice

20.6.2010

Neděle

17:00

Šilheřovice

Bohuslavice

Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Unie rodičů při Základní škole v Šilheřovicích
Vážení spoluobčané,
Ještě jednou chceme poděkovat všem sponzorům, rodičům a učitelům za dary do
tomboly a všestrannou pomoc při organizaci plesu.
Dále děkujeme všem zúčastněným za dobrou atmosféru, kterou vytvořili na našem plese
a podpořili tímto unii rodičů i naše děti.
Všichni jsme ocenili perfektní vystoupení žáků 8. a 9. třídy, děkujeme za jejich odvahu a
doufáme, že jim to vydrží i nadále.
Proto věříme, že i na dalším plese konaném 26. 2. 2011 nám předvedou něco ze svého
repertoáru. Na tomto plese nám znovu zahraje skupina MIRABEL.
Ještě jedno poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací dětského maškarního
plesu konaném 30. 1. 2010 a taky novým sponzorům.
Další připravovaná akce je Dětský den na hřišti konaný dne 5. 6. 2010. Vzhledem k dnešní
uspěchané a ustarané době jsme se rozhodli pro „NOVINKU“ – ukončení školního roku
stanováním dětí na hřišti u horní školy, za doprovodu alespoň jednoho z rodičů dne 26. - 27.
6. 2010. Bude to takzvané „tmelení kolektivu respektive vesnice“. Chystáme bohatý program
a občerstvení, určitě se nebudete nudit. Prosíme všechny rodiče, aby podpořili naše akce –
pomůžete svým dětem.
Unie rodičů

MONTÁŽE ANTÉN
• rekonstrukce anténních systémů
• dodávky a montáže satelitních systémů, včetně systémů na více
družic a více TV přijímačů
• doplnění a rozšíření satelitních systémů
• digitalizace televizního příjmu (11 TV programů)
• odrušování televizního příjmu
• televizní a satelitní rozvody
• internet přes satelit
774 540 148 – Tomáš Kožušník

NAŠI JUBILANTI
Štěpánová Marie
Bláhová Relindis
Čecháčková Růžena
Čecháčková Marta
Ricková Anna

89 let
87 let
83 let
83 let
80 let

Ricka Osvald
Pauke Michal
Plaček Arnošt

84 let
83 let
81 let

V červnu oslaví p. Ricka Osvald a p. Ricková Anna 60 let společného života
„Diamantovou svatbu“

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Uzavřeno: 25. 2. 2010, vydáno 500 ks – zdarma
Zpracoval: Ing. Martin Čecháček, Lenka Klapcová
Tel.Fax: 595 054 120
www.silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
E-mail: urad@silherovice.cz

