Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2010

Vážení spoluobčané,
jelikož končí volební období let 2006 - 2010, úvodem
tohoto zpravodaje bych se rád ohlédl za uplynulé
čtyři roky, tedy dobu trvání mandátu současného
zastupitelstva, které vzešlo z voleb v říjnu roku 2006.
Patnáct členů Zastupitelstva obce Šilheřovice bylo zvoleno v komunálních
volbách konaných ve dnech 20. - 21. října 2006 ve složení:
Za Sdružení nezávislých kandidátů: Ing. Martin Čecháček, Mgr. Marcela
Niedermeierová, Pavel Kolaska, Ing. Pavel Smolka, Marie Rumpová,
Teodor Kučatý, Erich Chlebiš, Pavla Thomasová.
Za stranu KDU - ČSL: Mgr. Silvie Žvaková, Ing. Stanislav Lipinský, Mgr.
Ludmila Janoschová, Karel Machala, Ing. Jiří Thomas, Marek Kučatý,
Štěpán Kopia.
Rada obce pracovala ve složení:
Ing. Martin Čecháček, Pavel Kolaska, Mgr. Silvie Žvaková, Mgr. Marcela
Niedermeierová, Erich Chlebiš.
Během čtyřletého období zasedalo zastupitelstvo celkem 18x, kromě těchto
jednání se zastupitelé sešli na několika pracovních poradách, kde se řešily
otázky rozvoje obce.
Rada obce zasedala pravidelně 1x za 14 dnů, někdy také častěji, pokud bylo
třeba řešit akutní záležitosti.
K úspěchům tohoto zastupitelstva patří razantní snížení zadlužení obce
z původních 15.000.000,- Kč v roce 2006 na 4.950.000,- Kč v roce 2010.
Uhrazených 10.mil Kč je hodnota například nové budovy mateřské školky
pro 50 dětí nebo 65% hodnoty budovy domu s pečovatelskou službou s 12-ti
bytovými jednotkami.
V tomto uplynulém čtyřletém období vstoupil v platnost 1. 1. 2008
Schengenský prostor a nastal volný pohyb osob a kapitálu přes hranice
Schengenu. Se vstupem České republiky do Evropské unie jsme získali
možnost čerpat finance z dotačních programů, této možnosti obec využila.
Významným úspěchem obce je získání finanční dotace na projekt Baumšula
z Evropských fondů (92,5% dotace - cca 9 mil. Kč), bez těchto financí
bychom projekt těžko mohli realizovat. Také další získaná dotace ve výši
800.000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí pomůže obnovit aleje
v katastru naši obce.
Přes nutné splácení dluhu se obci dařilo vyhotovovat potřebné projekty a
investovat převážně do oprav infrastruktury, komunikací a chodníků, oprav
koryta potoka, obecních budov, hřbitova, školy, mateřské školky, výsadby

zeleně. K významným investicím patří opravy ulic Farní, Maštalní,
Ke Kovárně, U Obory, Ovocné, Zahradní, Souběžné, Školní.
Dále byly provedeny investice do oprav chodníků na ul. Horní, Střední,
Dolní a Kostelní. Investováno bylo do oprav koryta potoka na ul. Horní,
schodiště ke kostelu, opěrné zdi pod hřbitovem, oprav opěrných zdí mezi
rod. domy v areálu bývalého Rothschildového zahradnictví, opravy obřadní
smuteční síně.
Obci se také podařilo získat finanční dotace z rozpočtu kraje ve výši cca
800.000,- Kč.
Byly zadány k vyhotovení další projekty k rozvoji infrastruktury obce,
cyklostezek, oprav koryta potoka.
Vypracován a připraven k realizaci je projekt na řešení Centra obce, tento
projekt řeší opravu domu č. p. 19 ve kterém firmy poskytují naši obci
služby, sídlí obecní knihovna a je zavedena spolková místnost.
Nejen finance jsou důležité pro obec, ale také je důležitý vnitřní spolkový
život, chuť organizovat činnost společenských, sportovních a zájmových
organizací.
Zastupitelstvo proto podporovalo spolkový a kulturně společenský život
v obci, podporovalo také sportovní aktivity, podpořilo areál TJ Sokol, Unii
rodičů , SDH, Spolek včelařů.
Vážení spoluobčané, přestože výčet toho, co se v uplynulém období 2006 –
2010 podařilo zrealizovat, je dlouhý, zůstaly některé věci, které se
zrealizovat nepodařilo. Nepodařilo se prozatím zrealizovat projekt
„Centrum obce“, provést rekonstrukci obecního sálu, opravit další úseky
koryta potoka. Na tyto záměry však již jsou připraveny projekty se
stavebním povolením a je možné je začít v příštím období realizovat. Naše
obec je tak dobře připravena na další kvalitnější posun ve svém rozvoji.
Vyhotovují se další potřebné projekty k rozvoji naši obce. Doba vyhotovení
projektu až po získání stavebního povolení je u větších investičních záměrů
rok, někdy i více.
Za to, že se nám podařilo zrealizovat tolik akcí bylo zapotřebí vzájemné
spolupráce a vzájemné důvěry. Proto bych rád poděkoval všem, kteří mi
v mé práci pomáhali.
Jsou to především členové zastupitelstva a rady obce, členům výborů a
komisím rady obce, dále děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu za
spolupráci a práci pro obec a občany. Mé poděkování patří kolektivu vedení
školy, mateřské školy a zaměstnancům škol za zapojování se do dění v obci a
péči o děti a školáky.
Děkuji také všem členům spolků za práci pro své členy a také za práci pro
obec. Velké poděkování si zaslouží Unie rodičů za nezištnou práci pro školní
děti.
Nelehkou a záslužnou práci pro obec dělá Sbor dobrovolných hasičů
a zásahová jednotka, všem členům děkuji.
Opomenout nemohu Klub důchodců, který velmi aktivně pořádá pro své
členy společensko - kulturní vyžití.

Dobrá spolupráce byla v tomto období s TJ Sokol.
Poděkování patří správci naší farnosti Otci Mgr. Petru Huvarovi
za výbornou spolupráci s obcí a farnímu společenství za rozvoj duchovního
života v obci. Také děkuji všem občanům, kteří nezištně pomáhají obci při
údržbě veřejných prostranství a kteří se zapojují do různých akcí v obci
a přispívají tak k rozvoji Šilheřovic.
Naše současná obec je místo s bohatou historií, dobrou infrastrukturou
a pozoruhodně bohatou přírodou, s klidným a lákavým místem k životu
a bydlení. Važme si toho a v tomto duchu ji rozvíjejme. Mohli bychom to
také ztratit.
Vážení spoluobčané, do dalších dnů a let Vám chci popřát, aby naše obec
byla vždy místem pro šťastný a pokojný život.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Poděkování občanům, spolkům a organizacím za spolupráci
Obec Šilheřovice touto cestou děkuje:
Spoluobčanům:
- za úklid a údržbu veřejných ploch (chodníky, komunikace, zeleň)
- za nahlašování poruch na veřejném osvětlení
- za třídění komunálního odpadu
Spolkům:
- SDH - za pomoc při lokální povodni 17. července
- za pořádání kulturních akcí
- za výchovu mladých hasičů
Klubu důchodců:
- za pořádání společensko kulturních akcí pro seniory
- za prezentaci naší obce v polském Tworkowě
TJ Sokol:
- za pořádání sportovních a kulturních akcí
- za dobrou spolupráci s obcí
Unii rodičů:
- za pořádání prospěšných akcí pro školní dětí
- za pořádání kulturních akcí pro občany
Naši farnosti - Otci Mgr. Petru Huvarovi:
- za rozvoj duchovního života v obci
- za každoroční sloužení Mše svaté za naši obec
- za dobrou spolupráci při zvelebování naší obce
- za péči o Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Správci hřbitova panu Josefovi Rymrovi:
- za vzornou péči o hřbitov
Občanům ulic Farní, Maštalní, Za farou a Na zkratce za uspořádání akce
„Strassenfest“ pro své spoluobčany.

Rada obce se v období měsíce září 2010 zabývala:
• Výpovědí z nájmu nebytových prostor
• Žádostí o udělení licence k provozování mezinárodní autobusové linky
• Smlouvou o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na
„Prodloužení splaškové kanalizace Na Bělidle“
• Možností plynofikace bytu v domě č. p. 142
• Vyměřením pozemku parc. č. 33/3
• Doplněním Školské rady
• Zakázkou „Sportovně rekreační areál Baumšula“
• Elektroinstalací bytu v domě č. p. 162
• Informacemi k volbám do zastupitelstev obcí
• Možností získání účelové neinvestiční dotace pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů
• Dodatkem ke smlouvě o dílo na opravu místních komunikací v obci
• Informacemi k investičním akcím
• Informacemi k získání dotace pro základní školu
• Osobním hodnocením ředitelky školy
• Rekonstrukcí podlahy ve smuteční síni
• Informací o kontrole výkonu přenesené působnosti
• Zakázkou „Obnova alejí v extravilánu obce Šilheřovice“
• Zakázkou „Rekonstrukce chodníků“
• Informacemi o nových službách Charity Hlučín
• Kulturní akcí „Strassenfest“
• Nákupem pytlů pro hrázky při povodních
• Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
• Žádostí o poskytnutí dotace na topná tělesa do interiéru kostela
• Informacemi k projektu „Revitalizace Šilheřovického parku“
• Stížností na jednání TJ Sokol
• Zakázkou „Prodloužení kanalizace na ulici Do Kopce“
• Směnnou smlouvou mezi Obcí Šilheřovice a Ředitelstvím silnic a dálnic
• Vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje v opravě koryta
potoka a k opravě komunikace III/4696
• Přípravou zasedání zastupitelstva obce
• Informacemi o možnosti získání dotace na komunální techniku
• Možností opravy místních komunikací
• Zakázkou „Rekonstrukce povrchu komunikací cyklostezek“
• Vodorovným dopravním značením pro stání automobilů na parkovišti
u kostela
• Žádostí o pronájem obecního bytu
• Zakázkou „Prodloužení kanalizace na ulici Kostelní“
• Žádostí o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu
• Možností nákupu „výstražného radaru“

•
•
•
•
•

Nákupem dveří do ordinace dětského lékaře
Žádostí o souhlas umístění výlohy pro motocykl
Žádostí o finanční dotaci
Zakázkou „Rekonstrukce komunikací“
Smlouvou o zřízení věcného břemene - právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení
• Nákupem nářadí pro skok vysoký do tělocvičny
• Připomínkou k návrhu zadání územního plánu

Informace k volbám do zastupitelstva obce konané
ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do Zastupitelstev obcí České republiky se uskuteční
v pátek 15. října v době od 14.hod do 22 hod.
a
v sobotu 16.října v době od 8.00 hod do 14.00 hod

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před zahájením voleb.

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je místnost Obecního úřadu
v Šilheřovicích v 1.poschodí
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky), neprokáže-li uvedené skutečnosti uvedenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
3. Pokud se volič ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební
místnosti, může ho na jeho žádost navštívit Okrsková volební komise
z volební schránkou. Toto je potřeba nahlásit předem okrskové volební
komisi.
Ing. Martin Čecháček
starosta obce Šilheřovice

Záměna jmen
V minulém zpravodaji došlo omylem k nepřesnému uvedení jmen.
Místo jména Gertrudy Plačkové bylo uveřejněno jméno Lucie Plačkové.
Správně mělo být Gertruda Plačková, která skvěle reprezentovala naši
obec na mezinárodní akci v prezentaci místních specialit v polském
Tworkowě. Oběma uvedeným se omlouváme.
Obecní úřad

Průběh letošních investičních akcí
Stavba „Opěrná zeď u kostela“
Práce na výstavbě opěrné zdi pod hřbitovem běží dobře, zeď už dostává
svou finální podobu. Už teď je patrné, že nejen zpevní svah pod hřbitovem,
ale bude to také významný estetický prvek, který zvýrazní lokalitu kostela
a hřbitova. Mírně se také rozšíří komunikace Kostelní.
Stavba „Prodloužení kanalizace pro splaškové vody v ul. U Obory“
Z důvodu odstoupení firmy, která byla vysoutěžena jako zhotovitel stavby se
termín realizace o měsíc prodlouží, bylo vyhlášeno nové výběrové řízení
a zhotovitelská firma je již vybrána. Práce na této stavbě začnou v měsíci
říjnu, na přelomu října a listopadu by měly být ukončeny.
Stavba „Oprava soc.zařízení v budově Obřadní smuteční síně“
U této stavby již provádějí finální práce, byla provedena nutná přípojka
vodovodu a napojení na splaškovou kanalizační síť. V současné době se již
provádějí vnitřní obklady a bylo také vyřešeno topení, z důvodu zábrany
zamrznutí sociálek v zimě.

„Výměna střešní krytiny na domě č.p.210 (Obecní sál)“
Tato stavba již proběhla, byla vyměněna stará krytina, která již propouštěla
vodu a také staré svody a okapy. Nyní již může proběhnout vymalování
sálu a hlavně stropu, kde zatékající voda zanechala nevzhledné mapy.
V příštím roce se může realizovat rekonstrukce vnitřních prostor objektu.
Stavba „Sportovně rekreační areál Baumšula“
U této stavby již proběhlo výběrové řízení na zhotovitelkou firmu a bylo
předáno staveniště, práce budou zahájeny v měsíci říjnu, dokončeny by
měly být v červnu příštího roku. Realizací tohoto projektu naše obec
konečně získá pro školní mládež, ale i starší sportovce dvě univerzální hřiště
s umělým povrchem pro tenis, nohejbal, volejbal a podobné sporty.
Z okolních obcí jsme již poslední obec, která toto hřiště nemá, naši sportovci
jsou nuceni dojíždět např. za tenisem do okolních obcí. Vznikne také jedno
pracovní místo na částečný úvazek správce objektu. Projekt také řeší
volnočasový dětský koutek (hřiště) pro maminky s dětmi. Připomínám,
že cca 92% nákladů stavby nám zaplatí evropská unie, což je pro nás velmi
výhodné. Dotace na tyto projekty již končí a nebudou poskytovány.
Ve finále bude také upravena celá plocha Baumšuly a vysázená potřebná
zeleň.
V souvislosti s realizací dnes již vyřízené dotace na tento projekt si zaslouží
velké poděkování ředitelka Základní školy paní Mgr. Silvie Žvaková,
vedení Střední hotelové školy Šilheřovice, Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Správce naší farnosti Mgr .Petr Huvar, spolky SDH, tělovýchovná jednota TJ Sokol, majitelé sousedních nemovitostí a také
zaměstnanci obecního úřadu. Všichni svým dílem přispěli k získání dotace.
Ing. Martin Čecháček, starosta obce

Pracuje se na nových projektech

Naše obec vyhlásila výběrová řízení na dva projekty, které po realizaci
budou řešit odvod dešťových, povrchových a splaškových vod v horní části
ul. Kostelní.
Další projekt bude řešit revitalizaci koryta potoka, částí potoka doposud
projekčně nezpracovaných s cílem zpevnit břehy potoka, dna a zlepšit
odtokové poměry potoka.
Projekt na opravu povrchu komunikací pro cyklostezky zase řeší opravy
cyklostezek pod parkem a také cyklostezku na ul. Kostelní směrem ke Křivé
lípě.
Tyto cyklostezky jsou zaneseny v mapách cyklostezek Hlučínska.
Projekty budou hotovy v prvním pololetí příštího roku.
Ing. Martin Čecháček

Úpravy dopravního značení v obci
Jistě jste si již všimli, že v úseku ulice Dolní před nepřehlednou zatáčkou
u Dolního dvora jsou umístěny značky - dvojitá zatáčka. Požadujeme ještě
v tom to úseku krajské silnice snížení rychlosti, původní náš požadavek na
omezení rychlosti na 30km/h dopravní inspektorát zamítl, vznesli jsme tedy
požadavek alespoň o omezení na 40km/h.
Dále na křižovatce ul. Kostelní a Střední je nově provedeno vodorovné
dopravní značení ze směru ul. Kostelní a umístěno zrcadlo pro přehlednější
výjezd z ul. Kostelní. Po realizaci stavby opěrné zdi budou ještě v kopci
umístěny značky upozorňující na chodce vycházející ze schodiště od kostela.
Dále na ul. Úzké je nově také provedeno dopravní značení.
U základní školy na ul. Střední bude na hlavní silnici instalován výstražný
radar, který snímá rychlost projíždějících vozidel, přispěje k větší
bezpečnosti silničního provozu v této lokalitě. Na některé další úpravy
dopravního značení byly vzneseny požadavky na silniční úřad v Hlučíně,
po odsouhlasení a zavedení Vás budeme informovat. Všechny úpravy
značení přispějí k větší bezpečnosti silničního provozu v obci.
Ing. Martin Čecháček

Zlepšení dopravní obslužnosti
Naše obec podala žádost o zavedení autobusového spojení do Bohumína
s průjezdem přes Polsko (přechod Šilheřovice – Chalupki) a také o některé
další úpravy autobusového spojení z Hlučína (spoj po 17 hodině) a také
z Ostravy (spoj po 21 hodině) do Šilheřovic.
Všechny tyto naše požadavky na úpravu dopravní obslužnosti se vyřizují
a jsou přislíbeny k realizaci od prosince letošního roku.
Ing. Martin Čecháček

Projekt Regenerace zeleně zámeckého parku v Šilheřovicích.
Tělovýchovná jednota TJ Mittal, současný většinový vlastník parku (cca 75
ha) připravuje projekt na obnovu parku na svých pozemcích. Projekt řeší
odstranění náletových dřevin, plevelných invazních rostlin (křídlatka),
poškozených stromů atd. Také řeší výsadbu nových stromů a keřů. Na tento
projekt bude podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí,
pravděpodobně ještě letošní rok.
Šilheřovický zámecký park vlastnil rod Rothschildů, po válečných letech
přešel do vlastnictví Českého státu, dnes je ve vlastnictví soukromých
majitelů.
Jak park vypadal v roce 1954 se můžeme podívat na těchto webových
stránkách: www.kontaminace/cenia.cz. Na snímek můžeme shlédnout celou
naši obec a posoudit rozdíly z roku 1954 oproti současnosti.
Objeví se nám černobílá mapa republiky, kolečkem myši ji pomalu
zvětšujeme nad naším krajem a hledáme Šilheřovice. Vpravo nahoře
na obrazovce si pak můžeme kliknutím myši přepnout foto z roku 1954
na barevné foto z roku 2006. Pohybem myši se můžeme také podívat
z ptačí perspektivy do sousedních obcí.
Na snímek z roku 1954 jsou vidět ještě dobře zachovalé stromořadí podél
polních cest.
Ing. Martin Čecháček

Hlučínské nářečí nevymizí
Klub důchodců v Šilheřovicích uspořádal v neděli 26. září „Pohodový
podvečer s Janou Šlosárkovou a cimbálovkou z Kozmic“.
Přes 70 lidí, nejen seniorů, ale i mladých, se sešlo na obecním úřadě a u kávy
a koláče, kde jsme se z úst hlučínské spisovatelky paní Jany Šlosárkové
dozvěděli „Co se na Prajzké stalo, co se u kafeja povědalo“. S cimbálovkou
jsme si zazpívali lidovky a závěrem shlédli Českou Besedu, kterou zatančily
seniorky z Klubu důchodců. A že to byl pohodový podvečer za to děkujeme
sponzorům – OÚ, Pekařství Lipinský a paní Ritě Struhalové.
Výbor KD

50 let Kulturního domu Hlučín (1961 – 2011)
Kulturní dům Hlučín v roce 2011 připravuje oslavy 50. výročí vzniku.
V rámci těchto příprav se obracíme již v letošním roce na veřejnost
o zapůjčení jakýchkoliv materiálů, které pomohou zmapovat uplynulých
50 let.
Bližší informace na tel. 595 043 397, 558 270 102 a na mobil 733 712 991
p. Houžvička.

Mateřská škola na začátku nového školního roku:
Uplynul první měsíc nového školního roku a nové děti již není po ránu
slyšet vzlykat nebo plakat. I tak byl ale pro mnohé z nich měsíc září velmi
náročný. Z máminy náruče ráno děti vstávaly do podzimních chladných
rán, kdy přicházely do pro ně neznámého prostředí. Neznaly paní učitelky,
neznaly své příští kamarády. Což o to, děti si zvykly poměrně brzy, ale
některé maminky měly ještě několik dnů po nástupu dětí do školky červené
oči. Ani jim se nechtělo odtrhnout od svých nejmilejších.
Dnes už vypadá situace podstatně jinak. Děti odpoledne nechtějí
odcházet domů a zlobí se na maminky při vyzvedávání, protože „si ještě
nepohrály“.
Všichni zaměstnanci MŠ se snaží vytvořit pro děti vlídné prostředí,
které jejich potřeby pochopí. Podřídit se jim vždy ale není možné. Ve školce
jsou nastavena určitá pravidla, která se všichni snažíme plnit. Děti mají svůj
časový režim, přicházejí do školky každé ráno do 8.30. Pak budovu
z bezpečnostních důvodů uzavíráme. Děti využívají ke svým činnostem dvě
třídy, prostor jídelny, cvičíme v přilehlé tělocvičně a co nejvíce využíváme
zahradu MŠ a hřiště školy, které by jinak zelo prázdnotou.
Činnost mateřské školy je podřízena časovým tématickým plánům,
které každých čtrnáct dní zpracovávají učitelky ve svých třídách, vychází
z Rámcového vzdělávacího plánu a podle něj utvořeného Školního
vzdělávacího plánu. Každá třída má svůj Třídní vzdělávací program, který
je pro ni závazným. Snažíme se do něj zařadit témata ze života kolem nás
tak, aby pokryla co největší škálu znalostí a podnětů pro děti. Řídíme se
zásadou osobní zkušenosti dětí. Připravujeme do vánoc témata jako:
• Šel zahradník do zahrady,
• Vyletěl si pyšný drak,
• Na návštěvě v hájovně,
• O dvanácti měsíčkách,
• Popletené pohádky,
• Hrátky s čerty,
• Rolničky zvoní.
Nabízíme dětem také vyžití ve svém volném čase a to v nabídce
kroužků:
− každé pondělí: Barvička – pod vedením p. uč. Šlosárkové
− každé úterý: Angličtina – pod vedením p. uč. Kaločové
− každou středu: Logopedie – p. Mgr. Kantorová (klinický logoped)
− každý čtvrtek: Majiček – pod vedením p. uč. Slavíkové

Věříme, že se Vašim dětem v naší školce líbí, že jim připravujeme
dostatek podnětů k činnostem a zábavě.
J. N.

Přehled činnosti ZŠ – září 2010
Prázdniny jsou nenávratně pryč a je tu nový školní rok, který začal velmi
příjemnou zprávou z MŠMT (viz níže).
Rovněž kulturní a výukové akce se rozběhly v rychlém sledu za sebou.
Měsíc

Datum
Akce
16.8. Základní škola byla informována, že 22.6.2010 byla
MŠMT schválena dotace projektu pro ZŠ ve výši
897 428 Kč.
Název projektu:
Tvorba vzdělávacích materiálů pro 21. století.
Finanční částka bude věnována na vybavení další
interaktivní učebny - tentokrát pro 1. – 5. ročník (nákup
počítačů, interaktivní tabule, dataprojektoru a nábytku).

1.9.

ZÁŘÍ

17.9.
22.9.

23.9.

27.9.

27.9.
30.9.

Část financí je určena na tvorbu vzdělávacích programů
v jednotlivých předmětech, které musí vytvořit všichni
pedagogičtí pracovníci.
Slavnostní zahájení školního roku, žáci 1. třídy byli
uvítáni v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích
za přítomnosti představitelů obce, školy a Unie rodičů.
Děti obdržely ke vstupu do školy hodnotné dárky, které
v průběhu roku využijí ve výuce. Třídní učitelkou 1. třídy
je Mgr. Ivanka Lukavcová.
Sokolníci – ukázka výcviku dravých ptáků na školním
hřišti.
Návštěva pedagogů a vedení škol z Polska a Německa,
od 16.00 h. společná diskotéka v Křižanovicích. Z naší
školy se zúčastnili zájemci z VIII. a IX. třídy, dozor nad
žáky zajistily Mgr. Fucimanová a Mgr. Válová
Návštěva hudebního divadla v Kulturním centru
v Bohumíně – Pohádky o pejskovi a kočičce - 1. – 5.
ročník
Dopravní hřiště v Hlučíně. Žáci 4. ročníku absolvovali
1. část dopravní výchovy – teoretickou výuku +
praktickou přípravu. Další část se uskuteční v jarním
termínu.
Beseda o životě, kultuře a školství v Anglii
s Mgr. Radkem Kaňou (4. – 9. ročník)
Divadlo loutek Ostrava – 6. – 9. ročník:
DÍVKA S POMERANČI
Zpracovala: Mgr. Silvie Žvaková

Unie rodičů informuje
Dovolte nám, abychom vás informovali o zahájení školního roku
a připravovaných akcích pro školní rok 2010/2011.
Naše děti letos začaly školní docházku 1. září 2010. Celkem nastoupilo 137
žáků z toho 22 prvňáčků. Všem žákům přejeme do nového školního roku
hodně úspěchů a mnoho dobrých známek.
Prvňáčky jsme přivítali na místním obecním úřadě, kde starší žáci ZŠ
předvedli krátké vystoupení k přivítaní svých nových spolužáků (tímto jim
děkujeme za krásné vystoupení). Prvňáčci dostali od Unie rodičů krásnou
ilustrovanou knížku na památku na první školní den.
Akce pořádané naší Unii rodičů pro školní rok 2010/2011 začaly divadelním
podvečerem s vystoupením ochotnického divadla Šalamouni. Účast na tomto
představení byla hojná a všem se divadlo líbilo.
Dne 2.10.2010 proběhla na místním hřišti TJ SOKOL každoroční
DRAKIÁDA, která měla letos velmi hojnou účast dětí i rodičů. Na oblohu
vzlétlo víc jak 90 draků. Každý drak byl oceněn sladkou odměnou, kterou
byly oceněny nejen děti ze základní školy , ale také děti z mateřské školky.
Poděkování patří všem sponzorům a také místnímu TJ SOKOL, který nám
bezplatně pronajímá svůj areál pro naše pořádané akce.
Co pro vás připravujeme pro tento školní rok:
16.10.2010 od 9:00 hod. do 17:00 hod. pořádáme v místním sále BAZAR
VĚCÍ A DOPLŇKŮ. Která maminka zjistila, že její dítko má malé
oteplovačky (co s nimi?) nebo potřebuje koupit na zimu teplé oblečení apod.,
tak ať neváhá.... Pro svůj prodej se můžete domluvit s kamarádkou a za
menší poplatek si můžete pronajmout stůl, kde si své věci můžete prodat,
vyměnit, ale samozřejmě i koupit od ostatních. Myslíme si, že před zimou je
to jedinečná příležitost, jak se výhodně zbavit, ale i koupit starší ale i nové
potřebné oblečení, sportovní potřeby, hračky, knížky, keramiku, apod. Bude
i prodej zákusků z místního učiliště. Předprodej stolů bude u p. Karly
Smolkové, tel. 725 399 599. Cena stolu 150 Kč.
6.11.2010 Po velkém loňském ohlasu jsme pro Vás opět pozvali travesti
skupinu DIVOKÉ KOČKY. Přijďte se pobavit do místního sálu na úplně
novou show s následnou KARAOKE zábavou. Vstupné 200 Kč. Předprodej
vstupenek bude tak jako loni. Dětem budou opět rozdány lístky, další lístky
k prodeji si budete moci koupit v obchůdku PEKÁRNA u Lipinských
na náměstí a objednávky stolů bude možné domluvit u p. Marcely Lazarové
tel. 607 135 000. NEVÁHEJTE AŤ NA VÁS ZBUDE ŽIDLIČKA :-)
10.12.2010 Pro děti letos pořádáme v místním sále MIKULÁŠSKÉ
KARAOKE. Začátek v 16:30 hod. O zábavu se nám letos postarají naše děti
a my se dětem postaráme o občerstvení :-)

19.2.2011 proběhne DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES v místním sále .Už teď se
těšíme na krásné masky, které budou opět vyhodnoceny a odměněny.
26.2.2011pořádáme jako každoročně RODIČOVSKÝ PLES. O předprodeji
vstupenek a rezervaci stolů budete včas informováni.
12.3.2011 připravujeme v místním sále pro všechny ženy a dívky DEN PRO
ŽENY. Program k této akci je v přípravě.
24.-26.6.2011 proběhne již druhý ročník UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
STANOVÁNÍM. První ročník stanování byl velmi úspěšný a všem
zúčastněným se velmi líbil. Proto se těšíme i letos na hojnou účast.
Všechny získané finanční prostředky jsou vždy použity pro děti na podporu
a financování výletů a jiných akcí pořádaných ZŠ Šilheřovice a Unií
rodičů.Tímto bychom rádi poděkovali za hojnou účast dětí a jejich rodičů
na akcích minulých, ale i budoucích.
Za Unii rodičů Karla Smolková

„PRŤATA“ … jedeme dál !!!
Od listopadu 2009 funguje v naší obci Šilheřovice 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.
Ačkoli nám některé děti už povyrostly a další začaly chodit do školky takže první generace dětí nás vlastně již opouští - přesto setkávání „prťat“
pokračuje …
Pokud jste právě Vy, maminkou která touží po kontaktu nejen pro
sebe, ale hlavně své dítko v kruhu stejně starých dětí (1-2 let) a podzimní
dny se začínají protahovat, přijďte za námi, podívat se, zjistit jak
fungujeme, přijďte se podělit o své nápady. Hrajeme si, tvoříme, dovádíme
a zkoušíme co všechno zvládneme (jak děti, tak i mamky).
Připomínám, že se setkáváme, vždy v úterý od 15,00 hodin
v prostorách Fary Šilheřovice, v případě pěkného počasí pak na pískovišti
u fotbalového hřiště (neprší-li a nemrzne).
Novou kontaktní osobou za „kroužek“ je pí. Eva Kučatá, možný kontakt:
tel.: 605250647,e-mail: eva.kucata@seznam.cz.
Petra Fojtíková

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ve dnech 22. – 24.
na velkoobjemový odpad.

října

2010

budou

přistaveny

kontejnery

Umístění: ulice Horní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Maštalní
areál Baumšula
ulice Dolní (u statku)
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven před budovou obecního
úřadu ve dnech 22. – 23. října 2010. Obsluha bude přítomna v době 9.00 –
17.00 hodin.
Kontejner na použité elektrospotřebiče bude přistaven za budovou obecního
úřadu na parkovišti pro komunální techniku ve dnech 22. – 23. října 2010.
Obsluha bude přítomna v pátek 12.00 – 17.00 hod. a v sobotu 9.00 – 17.00
hod.
Tento kontejner je určen pro nerozebrané kompletní použité
elektrospotřebiče, např. ledničky, pračky, televizory, rádia, počítače
a monitory. Nepatří zde rozebrané elektrospotřebiče nebo jen jejich částí.

Obce na Hlučínsku plánují společný nákup elektřiny a plynu
Na 20. jednání Sněmu Sdružení obcí Hlučínska ve Služovicích se starostové
obcí zabývali možností tzv. elektronické aukce při nákupu elektřiny a plynu
pro jednotlivé obce a města. Pokud by totiž všech 27 obcí a měst společně
nakoupilo elektřinu a plyn, mohly by tak ušetřit v průměru 30% cen
energií.
Všichni starostové tuto myšlenku podpořili a vrátí se k ní v prosinci 2010
tak, aby začátkem roku 2011 mohli zahájit jednání o nákupu těchto komodit
s platností od roku 2012. Počínaje rokem 2012 by jednotlivé obce mohly
ušetřit za elektr. energii i dodávku plynu desítky až statisíce korun!
Ing. Martin Čecháček

Informační skříňka u kostela
Byla zakoupena nová informační vývěsní skříňka ke kostelu. Skříňka je
vyrobena z hliníkového materiálu, umístěna je u zdi kostela vedle pravého
bočního vchodu. Původní dřevěná již nevyhovovala, netěsnila a tiskopisy
vlhly.
Obecní úřad

Bezplatná právní poradna Charity Hlučín
Charita Hlučín nabízí svým klientům a lidem, kteří se nacházejí v sociální
tísni, další službu. Jedná se o bezplatnou právní poradnu, která bude
otevřena vždy každý 1. pátek v měsíci, a to od 15.00 do 17.00 hodin v sídle
Charity Hlučín na Mírovém náměstí 19/18 v Hlučíně.
K návštěvě je potřeba předem se objednat na e-mailové adrese
pravni.poradna@charitahlucin.cz a stručně zde také popsat daný problém.
Podrobnosti o způsobu objednání, poradenství a oblastech práva, kterými
se poradna zabývá, jsou uvedeny v PROVOZNÍM ŘÁDU, kterému, prosím,
věnujte svou pozornost! Provozní řád naleznete na www.charitahlucin.cz.
Tato právní poradna není sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Je provozována na základě spolupráce s advokátkou
Mgr. Karin Blokešovou, advokátem zapsaným v České advokátní komoře
pod číslem 13110.
Další informace je možno získat také na telefonních číslech 728 550 637
a 595 043 275.

Organizátoři uliční slavnosti informují
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o tom, že v měsíci září proběhlo setkání
občanů tzv. „Uliční slavnost“, kterou připravili obyvatelé ulic Farní,
Za farou, Na zkratce, Maštalní. Tímto bychom Vám všem chtěli poděkovat
za to, že jste si na nás udělali čas a poctili nás svou návštěvou. Věříme,
že jste u nás strávili pěkné sobotní odpoledne a večer.
Zároveň bychom chtěli poděkovat p. faráři Huvarovi za jeho aktivní účast
a poskytnutí prostranství fary pro společné setkání. Také děkujeme OÚ
Šilheřovice za finanční podporu.
My občané ul. Farní, Za Farou, Na zkratce, Maštalní, tímto vyzýváme další
ulice naší obce, aby se zapojili do této akce i v příštím roce.
Případní zájemci, nahlásí své ulice (seskupení ulic) u p. Milky Panochové,
Farní 403 do konce listopadu 2010. V případě většího zájmu o konání akce
proběhne slavnostní vylosování těchto zájemců při vánočním setkání
"Zpívání u stromečku". Zde bude rozhodnuto, která ulice se zhostí dalšího
ročníku "Uliční slavnosti". Losování provede starosta obce.
Za organizátory „Uliční slavnosti“
Mgr. Marcela Niedermeierová
Beseda o preventivním účinku zelených potravin na lidské zdraví.
Místo: Obecní úřad Šilheřovice
den: 19.10.2010 v 17.00 hod
vstup volný
Zve: Ing. Adamčíková a Ing. Hübl

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem
Šilheřovice a Klubem důchodců Šilheřovice

VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

ve čtvrtek 14. 10. 2010 v době od 9.00 do 12.00 hod.
v pátek 15. 10. 2010 v době od 14.00 do 18.00 hod.
místo: Šilheřovice - kinosál
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

Zpráva Policie České republiky, obvodního oddělení Hlučín o stavu
veřejného pořádku na katastru obce Šilheřovice za 1 půlrok roku
2010
Na katastru obce Šilheřovice nedošlo v prvním pololetí roku 2010
k závažnějšímu narušení veřejného pořádku.
V prvním pololetí roku 2010 došlo ke spáchání 7 trestných činů. Na úseku
přestupků došlo ke spáchání 13-ti skutků.
Jedná se o činy majetkového charakteru (vloupání do objektů a krádeže
věcí) a porušování domovní svobody. U vloupání do zaparkovaných vozidel
byl zaznamenán rapidní pokles. V oblasti přestupků se ve valné míře jedná
o přestupky majetkového charakteru (krádež věcí, poškozování cizí věci)
a narušování občanského soužití. V případě známých pachatelů byly
přestupky řešeny oznámením správním orgánům.
Prap. Miroslav Mazuch v.r.
Inspektor

npor. Ing. Jiří Marzoll v.r.
vedoucí oddělení

Podali jsme žádost o dotaci
Ke Státnímu fondu životního prostředí jsme podali žádost o zateplení
budovy základní školy na ul. Kostelní. Tento projekt také řeší výměnu oken
a opravu fasády. Zda nám bude dotace přidělena se dozvíme koncem
letošního roku.
Ing. Martin Čecháček

NAŠI JUBILANTI
Demková Erna
Brejzová Marie

86 let
81 let

Kainer Eduard
Valenka Alfréd
Višnický Karel

80 let
80 let
80 let
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