Šilheřovický zpravodaj
Květen 2010
Vážení spoluobčané,
po příznivém počasí v těchto jarních měsících dubnu a květnu jsme
již zapomněli na poměrně tuhou a dlouhou zimu letošního roku,
která dlouho nechtěla pustit svou studenou nadvládu z rukou.
K jaru patří nejen probuzení spícího života v přírodě, ale také pořádný
úklid, proto jakmile to počasí dovolilo, odstranili jsme z chodníků
a komunikací naší obce posypové materiály, kterých oproti minulých let
bylo použito vlivem tuhé zimy mnohem více. Provést úklid celé obce nebylo
jednoduché, odvážely se vleky posypové strusky, chtěl bych proto při této
příležitosti poděkovat našim zaměstnancům, kteří úklid prováděli a také Vám, občanům
naší obce, kteří jste přiložili ruce k dílu a úklidem před svými domy nám pomohli.
S pomocí firmy OZO jsme odvezli nepotřebný velkoobjemový odpad, který jste odložili
do přistavených kontejnerů, podle jeho množství soudím, že převážná většina z Vás
využila jarních dnů také k pořádnému úklidu.
Dle hezky upravených Vašich zahrádek je také zřejmé, že i na ně se nezapomnělo
a dostalo se jim od Vás vzorné péče, ať už jsou to zahrádky užitkové nebo okrasné.
Do následujících květnových dnů Vám přeji, Vážení spoluobčané hodně sluníčka a jarní
pohody.

Obec Šilheřovice získala dotaci na projekt „Sportovně rekreační areál
Baumšula“
V měsíci lednu letošního roku schválila Regionální rada Moravskoslezsko celkem
77 projektů, které obdrží dotaci z programu EU ROP výzva 4.1 - venkov, mezi těmito
projekty je i náš projekt „Sportovně rekreační areál Baumšula„ přidělená dotace bude
přibližně ve výši 8 900 000 Kč z celkové částky 9 955 000 Kč výdajů na projekt. Je to
velmi dobrý poměr získané dotace k nutným vlastním prostředkům obce.
Obce a města s počty obyvatel od 500 do 5000 v Moravskoslezském kraji podaly
do května 2009 přes 200 žádostí o dotace s finančním objemem přes 2,4 miliardy Kč.
Nakonec bylo vybráno 77 nejlepších projektů s finančním objemem 638 miliónů Kč.
Na Opavsku bylo 29 obcím bylo přibližně přiděleno 250 miliónů Kč.
Realizovat projekt začneme v letošním roce, v rámci projektu bude provedena přeložka
vysokého a nízkého napětí, vystavěna opěrná zeď z důvodu vyrovnání terénu, za touto
zdí vznikne 90-ti metrová atletická dráha pro hasičské sporty, ale také pro žáky naší
školy. Dále budou postavena dvě víceúčelová hřiště z umělým povrchem pro tenis,
volejbal, nohejbal a další sporty. V Baumšule je také pamatováno na maminky s dětmi,
bude pro ně vytvořen koutek s odpočívadly a různými prolézačkami. V rámci projektu
dále bude provedena revitalizace plochy, ozelenění a výsadba stromů. Podél ulice Polní
a Květinové budou postaveny dvě parkoviště pro osobní automobily s kapacitou asi pro
20 vozů.
Realizací tohoto projektu získá naše obec kvalitní sportoviště, které v Šilheřovicích
doposud velmi chybí.
Ing. Martin Čecháček
Starosta

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 29. března 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření obce Šilheřovice
za rok 2009
2. Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2009
3. Hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Šilheřovice, p. o. a souhlasí s převedením
částky 139.290,- Kč do fondu odměn a částky 70.444,23 Kč do rezervního fondu
4. Rozpočtové úpravy obce č. 1/2010
5. Prodej pozemku parc. č. 396/5 o výměře 765 m2 v k. ú. Šilheřovice za cenu 579,- Kč/m2
6. Prodej pozemku parc. č. 618/21 o výměře 810 m2 dle geometrického plánu č. 13435133/2009 v k. ú. Šilheřovice za cenu 656,- Kč/m2
7. Prodej pozemku parc. č. 618/34 o výměře 810 m2 dle geometrického plánu č. 13435133/2009 v k. ú. Šilheřovice za cenu 679,- Kč/m2
8. Prodej pozemku parc. č. 618/35 o výměře 810 m2 dle geometrického plánu č. 13435133/2009 v k. ú. Šilheřovice za cenu 730,- Kč/m2
9. Prodej pozemku parc. č. 618/36 o výměře 810 m2 dle geometrického plánu č. 13435133/2009 v k. ú. Šilheřovice za cenu 720,- Kč/m2
10. Prodej pozemku parc. č. 618/37 o výměře 810 m2 dle geometrického plánu č. 13435133/2009 v k. ú. Šilheřovice za cenu 699,- Kč/m2
11. Pořízení nového pasportu komunikací obce Šilheřovice
12. Zveřejnění záměru na směnu pozemku dle geometrického plánu č. 1340-5112/2009 v k. ú.
Šilheřovice na ul. Farní

Zastupitelstvo obce vydává:

1. V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy změnu č. 4
územního plánu obce Šilheřovice
2. V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy změnu č. 5
územního plánu obce Šilheřovice

Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Starostu obce, aby navrhl do nového územního plánu obce Šilheřovice vynětí
suchého poldru z parcel č. 678/4, 678/5, 685/7 a 679
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej parcely č. 396/5 v k. ú.
Šilheřovice s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej parcely č. 618/21 v k. ú.
Šilheřovice s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej parcely č. 618/34 v k. ú.
Šilheřovice s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej parcely č. 618/35 v k. ú.
Šilheřovice s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej parcely č. 618/36 v k. ú.
Šilheřovice s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující
Starostu obce k podpisu kupní smlouvy na prodej parcely č. 618/37 v k. ú.
Šilheřovice s tím, že náklady spojené s převodem hradí kupující
Starostu obce k jednání s majiteli pozemků dotčených směnou dle geometrického
plánu č. 1340-5112/2009

Rada obce se v období měsíce únor 2010 – duben 2010 zabývala:
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Žádostmi o poskytnutí obecního bytu
Žádostmi o finanční příspěvek
Návrhem smlouvy s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním
Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytových prostor
Veřejnou zakázkou – výměna oken v domě č. p. 21 a č. p. 117
Prodejem obecních pozemků
Spojem veřejné autobusové dopravy č. 69
Mandátní smlouvou s Českou poštou s. p.
Výběrovým řízením na zateplení budovy školy na ul. Kostelní
Opravami v obecních bytech
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby
Územním plánem obce – změna č. 5
Návrhem na ocenění pedagogického pracovníka
Žádostí o převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Smlouvou o nájmu nebytových prostor
Informacemi o plotu na parcele č. 338/1
Žádostí o prodloužení nájemní smlouvy bytu a nebytových prostor
Žádostí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Žádostmi o změnu územního plánu obce
Žádosti o zpevnění příjezdové cesty
Zprávou policie ČR o stavu veřejného pořádku na katastru obce Šilheřovice za rok
2009
Kácením stromů na obecním pozemku
Žádostí o zavedení plynového topení v obecním bytě
Výzvou k úhradě platebního výměru pro občany obce
Havarijním plánem podniku Konrád Cigán a Bernard Cigán
Přípravou výběrového řízení na zhotovitele oprav místních komunikací
Přípravou výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce chodníků
Přípravou zasedání zastupitelstva
Stížností občana obce
Námitkami k návrhu územního plánu obce – změna č. 4
Společným zasedáním představitelů partnerských obcí česko – polské spolupráce
Přípravou projektu na zatrubnění příkopu v části ul. Kostelní
Žádostí o návrh „kapličky“ s pietou na hřbitově
Žádosti o výměnu oken v obecním domě
Informacemi o volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informacemi o projektech „Centrum obce“, „Stavební úpravy smuteční síně“
Nabídkou na odkup asfaltového recyklátu
Vlhkosti zdiva u obecního domu
Informacemi Policie ČR o vyčlenění policisty s územní odpovědností pro obec
Smlouvou o právu provést stavbu
Informacemi o zřízení denního stacionáře pro seniory v Hlučíně
Smlouvou o výpůjčce plovoucího čerpadla pro hasiče
Informacemi o jmenování velitele sboru dobrovolných hasičů obce
Auditem obce
Smlouvou o dílo č. 1/2010
Podáním žádosti o dotaci z programu DSH 9
Geometrickým plánem č. 1340-5112/2009
Žádostmi o přidělení stromu určeného k pokácení

•
•
•
•

Přistavením nového kontejneru na tříděný odpad na ul. U Parkoviště
Přípravou opravy opěrné zdi
Žádostí o souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem
Žádostí o pronájem tělocvičny z důvodu konání play – off Ministrantské florbalové
ligy
Žádostí o oplocení pozemku
Cenovým návrhem č. 07/2010 – rekonstrukce autobusové zastávky
Cenovým návrhem č. 8/2010 – chodník podél části ul. Sokolské
Nabídkou společnosti TESLA
Žádostí o řešení zachycení povrchových dešťových vod
Kontrolou Ministerstva financí
Jednáním o možnosti převodu parcely č. 1441/8
Návrhem na zakoupení notebooku
Žádostí o pronájem kulturního sálu
Informacemi o zařazení projektu „Rekonstrukce vstupní části a soc. zázemí
kinosálu“ do projektu náhradních
Informacemi o kontrole OSSZ
Informacemi o jednání se Správou silnic o opravě výtluků na silnici
Jednáním s fa Körner
Žádostí o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové dopravy na lince
910 292 Hlučín – Šilheřovice
Informacemi o Jarmarku na hranici
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Očkování psů
V sobotu 22. května 2010 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
-

ulice U Dvora
13.00 – 13.15 hod.
před Obecním úřadem
13.15 – 13.45 hod.
ulice Na bělidle (u domu p. Tomčíka) 13.45 – 14.00 hod.

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2010.
Pes musí mít náhubek!
Základní očkování je zdarma!
Obecní úřad Šilheřovice

Den Země 2010
Celosvětový svátek životního prostředí – Den Země připadá každoročně na 22. dubna.
Poprvé kampaň ke Dni Země proběhla ve Spojených státech 22. dubna 1970 s cílem
upozornit veřejnost na problematiku životního prostředí a také s cílem prosadit ochranu
životního prostředí. V tomto dni se po celém světě provádějí úklidové aktivity, výsadby
stromů a také různé mítinky a festivaly.
V naší obci jsme také přispěli k čistotě našeho okolí, provedli jsme vyčištění
zaneřáděných příkopů a krajnic komunikací od plastového a jiného odpadu, kteří
po sobě zanechávají méně zodpovědní návštěvníci naší obce popřípadě projíždějící
návštěvníci tržišť v blízkém pohraničí.
Martin Čecháček

Územní plán obce je schválen
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 29. března 2010 schválilo Územní plán obce,
Změnu č. 4 a Změnu č. 5. Tento významný dokument pro naši obec vymezuje plochy
k možnosti zastavění rodinnými domy, ochranu zemědělské půdy a životního prostředí,
funkci lesa, dopravní, technickou a občanskou infrastrukturu a veřejná prostranství.
K nahlédnutí bude v druhé polovině května na obecním úřadě.
Martin Čecháček

Podpora spolkové činnosti v obci

Každým rokem přispívá naše obec ze svého rozpočtu na činnost zájmových a sportovních
organizací v obci. Příspěvky asi nikdy nepokryjí veškeré potřeby organizací, ale podpoří
spolkovou, kulturní a sportovní činnost.V letošním roce s přihlédnutím k reálné
ekonomické situaci je pro potřeby spolků vyčleněno z rozpočtu obce 280 000 Kč, příjemci
jsou TJ Sokol Šilheřovice, Unie rodičů, Klub důchodů, SDH Šilheřovice, ZO ČSV
Šilheřovice. Při přidělování příspěvků obec s předstihem sleduje účel, na který jsou
finance použity.
Martin Čecháček

Plánované investice v obci
V letošním roce již pracujeme na dalších opravách komunikací, budou opraveny
komunikace na ulici Zahradní, Souběžná, část komunikace U Obory, ulice Školní
a Studená. Tyto dostanou nové asfaltové povrchy. Vozovka v ulici Školní bude navíc
mírně rozšířena.
Dále letos chceme opravit chodníky od ulice U Parkoviště až po ulici Zahradní a chodník
podél parkové zdi od brány do parku naproti Střední hotelové školy až po bránu
do parku u restaurace Rudolf II., dále bude provedena rekonstrukce části chodníku
na ulici Kostelní.
Opravy začnou přibližně koncem měsíce května.
Také bude provedena oprava opěrné zdi za parcelou č. 390/40, v této části je již
prakticky zeď rozpadlá a hrozí zřícením.
Martin Čecháček

Nízkoprahový klub v Hlučíně
V březnu začal sloužit mladým lidem nízkoprahový klub v Hlučíně, byl vybudován
v budově technických služeb u autobusového nádraží.
Nízkoprahový klub provozuje společnost Elim Opava, měl by sloužit pro cílovou
skupinu mladých lidí v rozmezí 14 až 19 let, hlavně těch, kteří nechtějí být nikde
organizováni, nechtějí nikam pravidelně docházet, popřípadě na volnočasové aktivity
v kroužcích nemají peníze a chtějí trávit svůj volný čas alternativně. Tato sociální služba
pro mladé lidi je anonymní, v klubu působí odborný sociální pracovník, se kterým se
mohou mladí lidé poradit o svých problémech a svých životních situacích, které nejsou
sami schopni zvládnout a vyřešit.
Kontakt : www.elimopava.cz
Martin Čecháček

Výtah ze zprávy Policie ČR o stavu veřejného pořádku na katastru obce
Šilheřovice
V uplynulém roce 2009 nedošlo na katastru obce Šilheřovice k závažnějšímu narušení
veřejného pořádku. V roce 2009 došlo ke spáchání 35- ti trestných činů a na úseků
přestupků došlo ke spáchání 25-ti skutků.
Jak je uvedeno, došlo v roce 2009 v této obci k mírnému poklesu oproti roku 2008, kdy
bylo spácháno celkem 38 trestných činů. V roce 2009 se jedná o trestné činy zejména
majetkového charakteru (vloupání do zaparkovaných vozidel a objektů, krádež věcí),
zanedbání povinné výživy, porušování domovní svobody. V oblasti přestupků došlo
rovněž k poklesu oproti roku 2008, kdy v tomto roce došlo k 37 skutkům. Ve většině
případů se jedná o přestupky majetkového charakteru (krádež věcí, poškozování cizí
věci) a narušování občanského soužití.
prap. Miroslav Mazuch
inspektor

npor.Bc.Libor Schejok
ved.oddělení Hlučín

Policista s územní odpovědností pro naši obec
V rámci projektu Policie ČR „Poznej svého policistu“ byl pro obec Šilheřovice vyčleněn
z Policie České republiky, obvodního oddělení Hlučín konkrétní policista, kterého je
v případě potřeby možné kontaktovat, získat potřebné informace, radu nebo pomoc.
Kontakt na policistu:
Prap. Miroslav Mazuch
tel: 974 737 701, 595 041 210,
fax: 595 041 211
email: opoophluci@mvcr.cz
adresa: Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
Obvodní oddělení :
Dr.E Beneše 2
748 11 Hlučín

Vážení spoluobčané,

byl jsem požádán Policií ČR, abych Vás upozornil před možnými pachateli trestné
činnosti. Žádám Vás touto cestou o co největší obezřetnost při komunikaci s cizími lidmi,
zejména vydávajícími se nejčastěji za podomní prodejce, nejvíce s různými dekami
či koberci, popřípadě lidmi, kteří se vydávají za pojišťovací agenty a pracovníky
energetických společností. Výzva je určena především seniorům, nicméně ostražitost
a aktivní přístup by měl být i ze strany široké veřejnosti. Jakékoli podezřelé okolnosti
naznačující podvodné jednání neprodleně oznamte na bezplatnou telefonní linku 158,
popřípadě přímo na telefonní čísla do Obvodního oddělení Policie ČR v Hlučíně.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Ocenění pedagogických pracovníků z Hlučínska za jejich práci
Koncem měsíce března byli ve farní stodole v Kravařích oceněni nejlepší pedagogičtí
pracovníci obcí Hlučínska za svou práci. Návrhy na ocenění mohli podat ředitelé škol,
pedagogické kolektivy škol, členové školské rady, členové rady obcí a zastupitelstva obcí
ve dvou kategoriích:
- výrazná pedagogická osobnost roku
- ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost
Celkem bylo vyhodnoceno 25 pedagogů, za naši obec Šilheřovice byla za dlouholetou
tvůrčí pedagogickou činnost oceněna učitelka mateřské školy paní Barbara Slavíková.
Za dobrou práci v Mateřské škole si zaslouží naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Ochrana ovzduší
Letošní dlouhá a tuhá zima se projevila zvýšeným počtem kouřících komínů od kotlů
na tuhá paliva, na které upozorňují naší občané. Vliv na používání tuhých paliv má
samozřejmě vysoká cena zemního plynu, ne vždy ale platí, že levnější je výhodnější.
Nikdo asi nemůže nic namítat proti spalování suchého dřeva, štěpek, kvalitního černého
uhlí a nejlépe koksu, ale dle barvy kouře a zápachu v ovzduší se dalo usuzovat, že se
lokálně spalují i odpady, které do kotlů nepatří a také pravděpodobně nekvalitní uhlí
a kaly z Polska, které velmi zanáší komíny sazemi a ani nemá dobrou výhřevnost.
Ne všechno levné je dobré! Zplodiny z těchto nekvalitních paliv pak dýcháme my všichni,
pak se nedivme vzrůstajícímu výskytu astmatu a různých alergií.
V obci v uplynulých dvou letech došlo také v několika případech ke vznícení sazí
v komínech a následně k poškození tělesa komínů, pak samozřejmě následuje frézování
a vyvložkování komínu nerezovou vložkou za cenu cca 3000 Kč/m délky.
Poděkování si proto zaslouží všichni ti občané, kteří spalují kvalitní paliva a přispívají
k dobrému ovzduší v naši obci.
Ing. Martin Čecháček

Darování krve
Na výzvu Slezské nemocnice na darování krve se dárcovství zúčastnili v Transfůzní
stanici v Opavě pracovníci našeho obecního úřadu, paní Čecháčková Iveta, Pecháčková
Lenka a Ing. Martin Čecháček. Slezská nemocnice má akutní nedostatek krve s faktorem
Rh-, darovat je samozřejmě možné každou krevní skupinu.
Obecní úřad

Národní kolo rybářské soutěže mládeže „Zlatá udice 2010“ v Šilheřovicích

Ve dnech 18. - 20. června 2010 se v Šilheřovicích bude konat Národní kolo rybářské
soutěže mládeže „Zlatá udice 2010“. Závod v rybolovné technice proběhne na hřišti TJ
Sokol, soutěž v RZ v prostorách Střední školy hotelnictví a gastronomie a služeb SČSMD
Šilheřovice a další část závodu v Dolním Benešově v chráněné oblasti štěrkovny. Více na
www.rybsvaz.cz.
Obecní úřad

O.S. Slezáček informuje:
Měsíc březen nám přinesl nejen první dny jara, ale také moderní a zajímavý divadelní
trend. Dne 24. 3. 2010 v kulturním sále proběhlo vystoupení Improvizačního divadla
ostravského souboru Ostr.Už.I.Ny, které předvádí mix umění a sportu hraný výhradně
podle přání diváků. I v měsíci květnu zpestří občanské sdružení „Slezáček“ kulturní
program naší obce v podobě minimuzikálu Vrabčák Edith, který vypráví o životě
francouzské zpěvačky Edith Piaf. Celá hra je provázena interpretací šansonů slavných
francouzských umělců v podání dvou herců a jednoho klavíristy.
Premiéra této hry Divadla Silesia se uskutečnila v roce 2009 v Jihlavě. Značný zájem
diváků inspiroval členy nového občanského sdružení „Slezáček“, aby přivedl tento
zajímavý kulturní počin do neméně inspirativního prostředí obce Šilheřovic, a to dne
16. 5. 2010 od 16. hod. v místním kulturním sále (kinosále).
Přijďte v přímém přenosu zažít pravdivý, emotivní životní příběh slavné zpěvačky Edith
Piaf a nasát atmosféru Francie.

V květnu si připomeneme „Den matek“
Měsíc květen je charakteristický nejen plným rozpukem přírody a krásným počasím,
ale také významným dnem našich maminek, který si připomínáme druhou květnovou
neděli. V tento den mají naše maminky svátek.
Milé maminky, babičky a prababičky, k Vašemu svátku Vám přeji hodně úcty od
Vašich dětí a všechno nejlepší!
Ing. Martin Čecháček
starosta

Denní stacionář pro seniory v Hlučíně na Rovninách
K datu 19. 4. 2010 začal fungovat v budově bývalé mateřské školy na starých Rovninách
(směr Vrablovec) denní stacionář pro seniory.
Co, že to je denní stacionář pro seniory? Stacionář poskytuje služby seniorům, které
nemůžete nechat samotné doma vzhledem k Vašemu pracovnímu vytížení, popř. máte
neodkladné úřední nebo jiné záležitosti, které Vás nutí k pobytu mimo domov.
Především v těchto případech je stacionář pro seniory forma odlehčovací služby, kdy
Vám tento uleví v péči o seniory, ať už po stránce fyzické nebo psychické.
Stacionář bude fungovat denně od pondělí do pátku od cca 6.30 do 17.00 hodin, popř. dle
potřeby. Mezi poskytované služby stacionáře patří: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu; poskytnutí stravy; vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv;
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Služby stacionáře budou zpoplatněny dle ceníku, který bude uveden na www stránkách
stacionáře www.stacionar-hlucin.cz. Tyto budou v provozu během měsíce března.
Zájemci o tyto služby nás dále mohou kontaktovat na telefonním čísle 736 723 560.
Zájemce o zaměstnání zatím budeme odmítat, neboť vše se bude odvíjet od zájmu
občanů o tuto sociální službu. Těšíme se na Vás.
Gabriela Jančíková

Nábor „mladých hasičů“
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že náš sbor, Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice (dále jen
SDH), se potýká s nedostatkem mladých hasičů, chtěli bychom, aby se tato skutečnost
změnila, a proto Vás v rámci náboru mladých hasičů žádáme ke spolupráci.
Pokud projevíte zájem, Vaše dítě bude seznámeno s činností SDH, kde bude
rozvíjet své vědomosti v oblasti všeobecných znalostí a požárního sportu jako např.
orientace podle mapy, základní znalosti první pomoci či důležitá telefonní čísla, ale
budou také rozvíjet svou fyzickou zdatnost jako např. výlety, budou připravovány na
soutěže v požárním sportu, apod. Děti budou mít předem dán plán činnosti, do kterého
mohou rodiče nahlížet popř. se různých akcí nebo tréninků zúčastňovat a tím i podpořit.
Doporučený věk dětí pro hru Plamen (soutěž v požárním sportu) je od 6 let do 15
let v kategoriích mladší a starší a od 15 let je kategorie dorostenců. Děti mladší 6 let jsou
zařazení do tzv. přípravky. V rámci registračních listů mladých hasičů bude Vaše dítě
pojištěno a rovněž jsou i pojištění vedoucí mládeže.
Schůzky mladých hasičů se konají každý čtvrtek od 17.00 – 19.00 hod. na hasičské
zbrojnici.
Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na vedoucí:
Panochová Radmila email: raduska.panci@seznam.cz
Michálková Monika tel. 774 030 045 (volejte prosím od 17.00 – 19.00 hod. pondělí až
čtvrtek)
Schůzky mladých hasičů se konají každý čtvrtek od 17.00 – 19.00 hod. na hasičské
zbrojnici.
Za SDH Šilheřovice Panochová Radmila a Michálková Monika

Vítání občánků
V neděli 16. května se uskuteční na obecním úřadě slavnostní vítání dětí narozených
od června 2009, v tento den přivítáme celkem 12 dětí, které mají trvalý pobyt na území
obce Šilheřovice.
Obecní úřad

Turnaj žáků v kopané
V rámci naší příhraniční spolupráce s Gminou Krzyzanowice jsme v Šilheřovicích
uspořádali turnaj žáků základních škol, šestých a sedmých tříd v kopané na hřišti TJ
Sokol. Cílem turnaje bylo, aby si žáci zasportovali, odreagovali se od učení, navzájem se
poznali a taky aby poznali naši obec. Myslím, že tento cíl byl beze zbytku naplněn,
turnaji přálo pěkné jarní slunečné počasí, všechny týmy hrály s bojovným nasazením
a předvedly na svůj věk hezký a rychlý fotbal. Turnaje se zúčastnili žáci škol Šilheřovic,
Gminy Krzyzanowice - škola Chalupki, Tworkow, Benkowice a žáci školy z Hatě. Pro
vítěze turnaje byl připraven pohár, pro další místa v pořadí sladkosti.
O organizaci turnaje se velmi dobře postarala ředitelka základní školy paní Mgr. Silvie
Žvaková, dále paní Mgr. Mariána Válová, v areálu hřiště pak pomohl pan Štěpán
Kopia. O svačinky pro mladé sportovce se postaraly paní Pecháčková L., Čecháčková I.,
sl. Klapcová L. a p.Tkačíková M.,všem jmenovaným děkuji za dobrou práci.
Vítězný pohár po velmi dobrém výkonu zůstal žákům Šilheřovic, k úspěchu jim srdečně
gratuluji. K poháru dostali dva kvalitní míče, aby mohli dále rozvíjet svůj fotbalový um.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. února 2010 se konají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. - 29. května 2010, volební místnost
pro volební okrsek Šilheřovice je v budově obecního úřadu. Hlasování začíná v pátek ve
14:00 hod. a končí ve 22:00 hod. večer, druhý den v sobotu začíná v 8:00 hod. ráno a
končí ve 14:00 hod. odpoledne. Volit může každý občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl 18 let. K volbám je nutný průkaz totožnosti. Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
občanským průkazem,popřípadě cestovním pasem ČR. Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může hlasovací
lístky obdržet i ve volební místnosti.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnoho z nás nejhezčí v roce, ale hasiči se bohužel setkávají s nárůstem
počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládaní ohňů
v přírodě a spalování hořlavých látek.
Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidský život!
I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé
následky. Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno může vymknout kontrole např.
při silném větru. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. striktně
zakázáno!
V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona občanům pokuta ve výši až 25.000,Kč, firmám může být udělena sankce až do výše 500.000,-Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon ukládá-povinnost
učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požárů jinak řečeno zabezpečit vše tak,
aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, včetně přijatých protipožárních
opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro
zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy
upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy jej i zakazují. Rovněž
jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědní za své děti a měli bychom
je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm.
I přes neustále výzvy ve sdělovacích prostředcích dochází každoročně ke vzniku
zbytečných požárů, způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky
s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života.
A proto znovu upozorňujeme, vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Za použití zdroje HZSMSK vypracoval
velitel JSDHO Šilheřovice Lubomír Michálek

Hasiči získali motorovou pilu
Naše obec zakoupila zásahové jednotce SDH Šilheřovice s pomocí dotace z krajského
rozpočtu novou motorovou pilu Husqvarna. Členové jednotky Michálek Luboš, Rumpa
Roman a Janoš Radek absolvovali úspěšně týdenní kurs na obsluhu pily v Jánských
koupelích. V případě pádu větví nebo stromu na komunikace, potřebě vykácet nějaký
poškozený strom nebo při vzniku podobných havarijních situací již budeme schopni řešit
vzniklou situaci sami, s pomoci vyškolených členů naší zásahové jednotky.
Ing. Martin Čecháček
Starosta

Mateřská škola
co se děje v mateřské škole?
23. března proběhl v mateřské škole zápis pro školní rok 2010/2011. Dostavilo se
k němu 29 uchazečů o místo na dětských židličkách. Do základní školy letos odchází 19
dětí, a tak se tento počet ve školce uvolní. Je to po dlouhé době opět velký počet dětí,
který nastoupí po prázdninách do 1. třídy ZŠ. Děti jsou do MŠ přijímány podle platných
kriterií, které stanovila Rada obce Šilheřovice. Vím již teď, že 10. žádostem nebude
vyhověno, a tak někteří nebudou spokojeni. Školka ale není nafukovací a můžeme
přijmout pouze děti do celkové kapacity 50 dětí. Všem uchazečům bude sděleno
rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 30 dnů ve správním řízení.
V týdnu před velikonocemi se konaly ve školce velmi zdařilé „velikonoční dílny“.
Účast byla veliká, a tak jídelna školky praskala ve švech. Děti spolu se svými rodiči,
babičkami, tetami aj. vytvářely ozdobné rámečky na obrázky, zdobily vajíčka a pletly
zápichy do květináčů z pedigu. Některým se tahle zkušenost tak zalíbila, že si
na internetové adrese: www.kosikyodverky.cz objednávaly další materiál. Jsme rádi, že
nás maminky za tak pěknou akci chválily a určitě jim vymyslíme další inspirativní akce.
V současné době pracuje na zástup za paní učitelku Slavíkovou staronová paní
učitelka Marie Lasáková. Možná si na ni někdo vzpomenete. Kdysi dávno taky ve školce
pracovala a poslední roky se k nám vrací, když potřebujeme někoho zastoupit.
Sdružení rodičů při mateřské škole: Přestože se blíží konec školního roku
a budeme se loučit s předškoláky pěknou knihou a dalšími upomínkami, které bude
hradit SRPŠ, zakoupí nám rodiče bezpečnostní reflexní vesty pro vycházky dětí,
vybavení na pískoviště zahrady – lopatky, hrábě aj., bezpečnostní přilby a koloběžky,
které využijeme na betonovém hřišti za školou. A největší položku bude činit úhrada
autobusu na celodenní výlet všech dětí v týdnu od 17. 5., kdy se vydáme do Skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm. Budeme doufat, že do té doby se počasí umoudří a bude nám
svítit na cestu sluníčko. Sdružení rodičů připravuje ještě další akce, které budou
nasměrovány k oslavám Dne dětí. O nich Vás budeme informovat na našich webových
stránkách: www.mssilherovice.webnode.cz.
Čekají nás i další akce:
• 6. 5. Přehled dramatické tvorby v Tworkowě
• 7. 5. Oslava Dne matek v sále Společenského domu v Šilheřovicích
• 9. 5. Účast na jarmarku na hranicích
• 1. 6. Den dětí společně s dětmi z Przedskola Chalupki v Polsku
• 4. 6. vystoupení Majičku na oslavě jubilantů obce Ludgeřovice
• 28. - 29. 6. noc předškoláků strávená v MŠ (táborák a cesta odvahy)

Návratová J.

Činnost Základní školy v březnu a dubnu 2010
Březen
12. 3. se uskutečnilo 2. kolo recitační soutěže v Opavě, kam postoupila vítězka 1. kola
Denisa Maňásková z VIII. třídy (Mgr. Válová)
15. 3. proběhla KEA analýza – testování klíčových kompetencí SCIO v 8. ročníku
(Mgr.Vrkočová)
15. 3. třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků, předání zápisových lístků
17. 3. oblastní kolo ČEZ Street hockey 2010 – ZŠ Šilheřovice x ZŠ Hať
1. zápas 4 : 2
2. zápas 8 : 3
Naši žáci postoupili do předkola finále.
Sestava: Dominik Lukaš – kapitán, Filip Warzecha, Matěj Wasserbauer,
František Václavík, Vojtěch Prokop, Jakub Antoš (Mgr. Vrkočová)
18. 3. žáci 2. – 9. ročníku se zúčastnili celostátní matematické soutěže CVRČEK a
KLOKAN
19. 3. Soutěž MISS 2010 v družební škole v Chalupkách. V kategorii MEZINÁRODNÍ
MISS zvítězila žákyně VIII. tř. Denisa Maňásková (Mgr. Válová, Ing. bermanová)
19. 3. proběhla na 1. stupni beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou. Děti se mohly
ptát na zajímavosti její práce. (Mgr. Lukavcová)
25. 3. VELKÁ CENA ZOO – Dřeviny ČR – soutěžily děti 6. – 8. třídy (Mgr. Vrkočová)
26. 3. 1. stupeň ZŠ navštívil představení ČARODĚJNICE v Divadle Jiřího Myrona
v Ostravě
29. 3. McDonald´s Cup – turnaj v kopané mezi IV. a V. třídou (Mgr. Mertová,
Mgr. Lukavcová)
29. 3. akce 2. stupně ZŠ – filmové představení AVATAR v Ostravě
30. 3. byly odeslány práce žáků do výtvarných soutěží:
MOJE ŠKOLA – VI. třída
HNUTÍ BRONTOSAURUS – Máme rádi přírodu – Dech přírody - IX. třída
CO PRO MĚ ZNAMENÁ VODA – VI., VII. a VIII. třída (Mgr. Žvaková)
O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ KRASLICI – soutěž pořádalo Kulturní centrum Hlučín,
naši školu reprezentují práce ŠD a VII. – IX. třídy
(p. Koperová, Mgr. Žvaková)
Od března se škola zapojila do celostátního projektu OVOCE DO ŠKOL, ve které
dostávají žáci 1. stupně (1. – 5. třída) ovocné balíčky zdarma. Tento projekt se
snaží podporovat vyšší spotřebu ovoce v jídelníčku každého dítěte, vytvořit lepší
stravovací návyky žáků a předcházet tak časté obezitě této cílové skupiny. Je
otázkou, zda 1 kus ovoce týdně tento dlouhodobý problém vyřeší.

Duben

9. 4. ZŠ Šilheřovice a ZŠ M. Tyrše Hlučín se utkaly v předkole finále ČEZ STREET
HOCKEY 2010. Oba zápasy proběhly v naší tělocvičně. (Mgr. Vrkočová)
9. 4. beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou na 2. stupni ZŠ (Mgr. Válová)
14. 4. KEA analýza – testování SCIO v VII. třídě z M, Čj, Osp (Mgr. Vrkočová)
16. 4. ANGLICKÉ DIVADLO – VI. – IX. třída – 2. stupeň si procvičil angličtinu
sledováním divadelního představení
22. 4. proběhl úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ
23. 4. fotbalový turnaj příhraničních obcí O POHÁR STAROSTY OBCE, kterého se
zúčastnily ZŠ Hať, ZŠ Chalupky, ZŠ Bienkovice a ZŠ Šilheřovice.
Utkání proběhlo na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice za účasti představitelů obcí a
škol. (Mgr. Valová, Mgr. Vrkočová)

Pořadí škol: 1. místo: ZŠ Šilheřovice

2. místo: ZŠ Hať
3. místo: ZŠ Bienkovice
4. místo: ZŠ Chalupki
Chtěli bychom poděkovat TJ Sokol za zapůjčení hřiště, především panu
Kopiovi za všestrannou pomoc a ochotu při pořádání této sportovní akce.
26. 4. TELEPACE – klub Ámos Ostrava
I., II. A III. tř. se zúčastnila programu: Zdeněk Miler: Dětem
IV. a V. třída – Cesta za pokladem + hlavolamy
Ve zbývajícím čase navštívil celý 1. stupeň výstavu Lucie Seifertové TAJEMNÁ
OSTRAVA a výstavu v Městské knihovně Ostrava OD PRAVĚKU DO 20.
STOLETÍ
27. 4. SCIO testy v V. třídě (Mgr. Mertová)
28. 4. MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ DÍLNA – pozvání přijala 3. třída ZŠ Chalupki
Děti si zkusily práci s keramickou hlínou včetně glazování (Mgr. Lamschová)
30. 4. Byly odeslány práce do výtvarných soutěží:
Soutěž O ZLATÝ PARAGRAF – VII. tř. (Mgr. Žvaková)
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ - I. tř. + VI. tř.
(Mgr. Kačmářová, Mgr. Žvaková)
KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA JE TA ZEMĚ… - VIII. a IX. tř. (Mgr. Žvaková)
S krásným počasím plánujeme pro děti více akcí jak v rámci školy a kroužků, tak
ve spolupráci s Unií rodičů.
Mezi dvě největší v květnu patří prezentace kroužků v tělocvičně ZŠ (25. 5. v 16.00 h.)
a jednodenní exkurze do Prahy, kterou v plné výši hradí Unie rodičů (5. 5.).
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková
V měsíci březnu žáci naší školy přivítali paní spisovatelku Mgr. Evu Tvrdou, která
zaujala všechny svým poutavým výkladem.
Žáci se již předem seznámili s jejím dílem a především zhlédli DVD ke knize DĚDICTVÍ,
kde poznávali těžké osudy lidí žijících na Hlučínsku, v kraji, kde se narodili.
Mnozí starší žáci po zhlédnutí tohoto DVD rozvinuli bohatou diskuzi, protože
z vyprávění svých praprarodičů již některé události slyšeli. Žáci v hodinách všeobecně
rádi reagují na otázky směřující do jejich rodiště a tím si zároveň nenásilně budují
a uvědomují lásku ke svému rodnému Hlučínsku.
I fotbalovým turnajem 23. 4. O POHÁR STAROSTY OBCE ŠILHEŘOVIC
přispíváme ke stále se zlepšujícím vztahům obcí příhraničního regionu.
Přivítali družstva 12 – 13 letých žáků dvou polských škol, žáky ZŠ Hať a žáky naší školy.
Nejedná se o výhru za každou cenu, ale o sportovní měření sil v duchu fair play.
Naše škola spoléhala především na „fotbalovou vycházející hvězdičku obce“ Jirku
Sládka, který byl kapitánem fotbalové jedenáctky a rád spolužákům předává své
zkušenosti z tréninkových hodin reprezentace v Opavě.
Zpracovala Mgr. Mariána Válová

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice

Zahájili jsme jarní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Ti z Vás, kteří pravidelně navštěvují náš areál si jistě všimli, že jsou vykáceny
stromy mezi hlavním vchodem a tribunou. Jak jsme Vás již v minulosti informovali, tak
v těchto místech začne výstavba nových šaten a sociálního zařízení nejen pro hráče, ale
i pro návštěvníky. Postupem času sami uvidíte jak stavba roste.
V letošním roce chystáme mnoho sportovních a společenských akcí v našem areálu.
Chystáme třeba velkou diskotéku, sraz motorkářů, opětovně turnaj Zlatý Kahan
pořádaný Baníkem Ostrava, stanování žáků základní školy, ale i mnoho dalších.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu.
Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

NEVYZNÁTE SE VE SVĚTĚ FINANCÍ.
POTŘEBUJETE PORADIT ?
CHCETE UŠETŘIT?

DWB
JE TU PRO VÁS
KONZULTACE ZDARMA
p. Sanetříková : M. 605 407 479

NAŠI JUBILANTI
Pončíková Anna
Michálková Eva

86 let
83 let

Čecháček Valter

83 let
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