Šilheřovický zpravodaj
Květen 2007
Vážení spoluobčané,
náš obecní zpravodaj, který se Vám dostává dnes do ruky vychází z mírným zpožděním.
Důvod je ten, že jsme ještě v dubnu neměli uzavřeny výběrová řízení na opravu
komunikací a na zpracovatele projektu na areál Baumšuly a neznali jsme zhotovitele. Já
považuji za správné, aby jste měli co nejvíce informací o všem, co na obecním úřadě
řešíme, týká se obce a mohli jste na to reagovat. O akcích, které budou v letošním roce
realizovány anebo se připravují projekty Vás informuji v dalším článku.
Ing.Martin Čecháček,starosta

13. květen - Den matek
Milé maminky,
u příležitosti Dne matek Vám všem přeji mnoho radosti ze svých dětí, opětování lásky a
nadbytek úcty a také klid a pohodu v tomto krásném ročním období.
Ing.Martin Čecháček,starosta obce

Jaké má obec letos plány?
V návrhu rozpočtu na rok 2007 jsou navrženy tyto významné akce:
- rekonstrukce ulice Ovocná a Ke Kovárně, na tyto opravy komunikací bylo provedeno
výběrové řízení, byla vybrána firma ODS Ostrava,
- rekonstrukce chodníku na ulici Horní – od hájenky směrem k ulici na Bělidle,
- rekonstrukce chodníku před budovou Jednoty,
Na tyto dvě akce bude provedeno opět výběrové řízení.
Dále se zpracovává projekt na zpevnění břehů a koryta potoka podél hlavní silnice,
vlivem eroze dochází k sesuvu pozemků našich obyvatel (ploty) a na druhé straně
krajnice hlavní silnice. Tato akce bude ale rozložena do více let, pravděpodobně bude
zvolena technologie z kamenů, která bude nejen trvanlivá, ale také esteticky vyhovující.
Z pracovává se projekt na nové vstupní schodiště ke kostelu, také se řeší zpevnění svahu
před schodištěm.
Zpracovává se projekt na „Sportovně rekreační areál Baumšula“, zhotovitel projektu –
Ing. arch. Elen Malchárková. Tento projekt řeší využití areálu Baumšuly.
Také chceme provést některé menší opravy opěrných zdí v areálu bývalého
Rothschildového zahradnictví, dílčí opravy na budově č. 19 (výměna dveří, oprava
vstupního schodiště, omítek), - položení drenáže a nopové fólie kolem domu č. 142 a jiné
drobné opravy obecního majetku.
Ing. Martin Čecháček, starosta obce

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 28. 3. 2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2006,
• Rozpočtové úpravy č. 1/2007,
• Jednací řád zastupitelstva obce Šilheřovice,
• Organizační řád orgánů obce Šilheřovice,
• Zadání územního plánu obce Šilheřovice – změna č. 4,
• Zahájení prací, sbírání podkladů pro „Nový územní plán obce Šilheřovice“.

Rada obce se v období březen 2007 – duben 2007 zabývala:
•
•
•
•
•
•
•

Auditem obecního úřadu,
Závěrečným účtem obce za rok 2006,
Rozpočtovým výhledem obce na rok 2008 - 2010,
Veřejnou zakázkou „Oprava místních komunikací v ulicích Ke Kovárně a Ovocná“,
Žádostmi o zabezpečení kamenné zdi,
Žádostmi o přidělení bytu,
Vyhotovením projektu na opravu koryta potoka.

Den Země
Ke dni Země jsme také v Šilheřovicích vysadili několik stromů, a to 5 lip a jeden vzácný
- jerlín japonský. Stromy jsou vysazeny na ploše vedle bytového domu u Ricky. Jerlín
plní funkci dominanty plochy.
Ing. Marin Čecháček

Zpráva o průběhu oslav „Dne Země“ mateřské školy v Šilheřovicích
Již šestým rokem děti naší mateřské školy slaví svátek Dne Země „očistným“ způsobem.
Jak všichni víme, odpadků je v naší přírodě velmi mnoho, přestože je dostatek nádob
na smetí a odpad. A tak děti jako dárek k svátku naší Země vyčistí od nepořádku vždy
nějakou část parku nebo lesa nebo pomáhají při čištění lesa od klestí, také se podílí
na výsadbě stromků v lese apod. V letošním roce jsme opět vyrazili s dětmi do „Černého
lesa“, pozorovali jsme okolí naší krásné vesnice, v lese jsme viděli zajíce a srny, navštívili
jsme šilheřovickou bažantnici a vysbírali jsme nečistoty, které do lesa rozhodně nepatří.
Děti měly radost z krásného a užitečného výletu.

Upozornění
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili vodné a stočné za 1. čtvrtletí roku 2007, aby
tak učinili v co nejkratším termínu.

Komunální odpad
V poslední době řešíme nebývalý nárůst žádostí občanů o navýšení četnosti vývozu
popelnicových nádob a to většinou z tarifu P2 01(1x za 14 dnů) na tarif P2 11(1xtýdně).
Mezi občany převládá názor,že toto navýšení je zdarma,opak je však pravdou. Tato
situace již začíná být hrozivá. Poplatky za odvoz komunálního odpadu se propočítávají
koncem roku v prosinci a pak se stanoví nová výše poplatku na osobu. V letošním roce
je to 444,- Kč/osoba, ale ještě doplácíme cca 120,- Kč na osobu z obecního rozpočtu,
celkem 120.000,- Kč. Dále dalších 90.000,- Kč nás stojí odvoz odpadu ze hřbitova a
nádob pro plasty a sklo. Každé navýšení četnosti vývozu a zvýšení objemu nádob má
přímý vliv na zvýšení poplatku za odvoz odpadu na osobu, peníze kterými dotujeme
odvoz odpadu z domácností pak chybí obci na investice.
Daná situace nás nutí důkladně se zabývat systémem sběru a likvidace odpadu, ten by
měl občany stimulovat k důslednému třídění odpadu a cílem vyprodukovat odpadu co
nejméně. To by se mělo pak promítnout v konečném poplatku pro domácnost.

Třiďme odpad!
Díky pečlivému třídění odpadu a jeho odděleným sběrem (u nás plasty a sklo) může obec
získávat nemalé finanční prostředky od firmy EKO-KOM do rozpočtu obce, tyto
finance pak obec může investovat do životního prostředí, systému sběru využitelného
komunálního odpadu či ponechat výši poplatku za odvoz odpadu ve stejné výši.
Pro zvýšení efektivnosti třídění odpadů chceme také prověřit možnost zavedení systému
igelitových pytlů na sběr plastů.
Ing. Martin Čecháček

Územní plán obce
Na zasedání zastupitelstva obce dne 28. dubna 2007 bylo schváleno Zadání územního
plánu obce Šilheřovice - Změna č. 4. Tato změna bude ještě projednávána úřadem
územního plánování, toto potrvá cca asi rok, pak nabude platnost.
Podle nového stavebního zákona č. 186/2006 však naše obec musí pořídit nový územní
plán a to do roku 2011.
V letošním roce naše obec vyhlásí výběrové řízení na zpracovatele nového ÚP a stanoví
časový horizont pro zapracování změn. Odhaduji, že návrhy do ÚP se budou přijímat
nejméně do konce roku 2008, termín bude ještě přesně stanoven a bude pevný.
To znamená, že po uplynutí termínu na zapracování a projednání změn již žádné
návrhy nebudou akceptovány. Proto již bedlivě uvažujme, které změny na využití
pozemků obec potřebuje. Soukromí vlastníci pozemků v naší obci, kteří budou chtít
navrhnout svůj pozemek na změnu využití, také již mohou zvažovat, popřípadě přijít na
konzultaci.
Pořízení územního plánu není levná záležitost, počítá se řádově se statisíci, proto musí
být zpracován velmi kvalitně a nadčasově, musí řešit zokruhování některých místních
komunikací, výhledovou výstavbu nových rodinných domů a třeba veřejně prospěšného
domu (např. domu s pečovatelskou službou pro naše seniory), samozřejmě také
parkoviště, plochy veřejné zeleně, sportoviště a jiné.
O časových krocích budete včas a několikrát informováni.
Ing. Martin Čecháček

Hřbitov
Při zřízení nového hrobového místa, úpravě a změny plochy pomníku, je toto nutno
konzultovat se správcem hřbitova panem Josefem Rymrem. Chceme docílit, aby mezi
hroby byly přiměřené chodníčky, hroby byly v řadách, aby hřbitov byl prostorově dobře
využit. Některé starší pomníky nebo obruby hrobů přečnívají do uliček a mezi hroby se
nedá projít, což majitelům komplikuje údržbu. Při rekonstrukcích pomníků by se měly
zarovnat, aby jak jsem již uvedl, uličky byly přiměřené.
Také při likvidaci starého pomníku je potřeba toto konzultovat se správcem hřbitova,
v žádném případě není přípustné odklidit starý pomník a obruby na plochu
za kontejner! Majitel hrobu je povinen na své náklady starý pomník odklidit
na legalizovanou skládku. Na likvidaci menších starých pomníků je možno se domluvit
s panem Josefem Rymrem, který toto zajistí pravděpodobně levněji, než kamenická
firma.
Ing. Martin Čecháček

Studny
Z iniciativy Ministerstva zemědělství probíhá v současné době informační kampaň
s cílem upozornit širokou veřejnost na povinnosti vyplývající z vodního zákona, které se
týkají tzv. „Nakládání s vodami“ a omezení platnosti některých, již vydaných povolení
k odběru vody jak z povrchových zdrojů, tak i z podzemních (studny nebo vrty)
a vypouštění vod do vod povrchových.
V souladu s ustanovením § 6 vodního zákona může každý bez povolení nebo souhlasu
vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní
potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení. Povolení nebo souhlasu
vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými
zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku
vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.
Povolení není třeba, pokud je voda konečnému uživateli dodávána nebo odváděna
prostřednictvím vodárenské či kanalizační společnosti, obcí apod., která si pro svou
činnost povolení zajišťuje sama.
Povolení k odběru podzemní vody nevyžadují studny:
- vybudované do 1. 1. 1955, tzv. historické, které jsou považovány za povolené
a zkolaudované a rovněž jim ze zákona bylo povoleno užívání vod pro individuální
zásobování domácnosti vodou. Nadále zdarma jsou odběry vody, které nepřekročí
500 m3 měsíčně, nebo 6 000 m3 ročně.
O individuální zásobování domácností pitnou vodou nejde v případech, kdy je podzemní
voda odebírána v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti (např. pohostinství,
zahradnictví a jiné provozovny).
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových
a podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydána od 1.ledna 2002 platí i nadále.
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31. prosince 2001
jsou také stále platná.
Informace k problematice studní a odběru vod poskytuje pro Obec Šilheřovice
MěÚ Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb.
Lze volat bezplatně infolinku 800 101 197.
Podrobné informace lze také nalézt na www.zanikpovoleni.cz

Akce Základní školy v březnu a dubnu 2007

(zpracovali vyučující ZŠ)

21. 3. naši žáci navštívili družební školu v Polsku, kde se zúčastnili volby MISS ZŠ
Chalupky.
26. 3. proběhl v nové tělocvičně mezinárodní turnaj ve florbalu a vybíjené mladších
žáků o pohár starosty obce. Zúčastnilo se 60 žáků 4. a 5. tříd obcí Hať, Chalupky,
Markvartovice a Šilheřovice.
Po slavnostním zahájení v 9.00 hodin proběhlo rozlosování zápasů. Hrálo se
vylučovacím způsobem.
Po florbalové části se účastníci občerstvili a pokračovali vybíjenou.
Ve 13.00 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za účasti představitelů obce i
školy a pak se žáci rozjeli domů.
Ve florbalu získalo pohár a 1. místo družstvo Šilheřovic,
2. skončily Markvartovice
3. Hať
4. Chalupky

Pořadí ve vybíjené: 1. místo Markvartovice
2. Hať
3. Chalupky
4. Šilheřovice
29. 3. Velká cena ZOO téma PRIMÁTI – účastnili se žáci 6. a 8. třídy. Obě družstva
postoupila do finále.
16. 4. proběhla v 5. třídě v době třídních schůzek výtvarná výstava prostorových prací
MAKETY.
14. 4. Finále Velké ceny ZOO.
I. kategorie – družstvo 6. třídy obsadilo 6. místo
II. kategorie – družstvo 8. třídy obsadilo 9. místo
20. 4. Den Země – žáci 5. - 8. třídy uklízeli okolí své školy.
20. 4. Žáci 1. – 4. třídy navštívili v kině v Hlučíně film: Past na žraloka.
23. 4. Mezinárodní florbalový turnaj starších žáků o pohár starosty obce Šilheřovice.
Účastníci: ZŠ Hať, ZŠ Chalupky a ZŠ Šilheřovice.
I v kategorii starších žáků získala pohár a 1. místo ZŠ Šilheřovice.
24. 4. v 1. – 4. třídě proběhla výtvarná soutěž: Malovaná písnička.
25. 4. se na naší škole uskutečnily v 5. třídě srovnávací testy CERMAT.
26. 4. v 5. třídě byla vyhodnocena výtvarná soutěž: Co dělám pro své zdraví,
kterou organizovala VZP. Práce žáků byly odeslány.
27. 4. žáci 6. – 8. třídy navštívili OZO v Ostravě, kde absolvovali ucelený výklad
o zpracování a recyklaci odpadu, o významu třídění odpadu a úsporách, které lze
tříděním získat.

Přijímací zkoušky v základní umělecké škole školní rok 2007/2008
Ředitelství Základní umělecké školy Hlučín oznamuje termín přijímacích zkoušek
do hudebního oboru pro školní rok 2007/2008. Zkoušky proběhnou v pátek 25. května
2007 od 14.00 do 17.00 hod. v hlavní budově školy v ulici U Bašty 4 (za Městským
úřadem) ve třídách č.3 a 5 v přízemí.
Přijímáme děti ve věku 5 – 7 let do přípravné hudební výchovy a děti starší do prvního
ročníku.
Nabízíme výuku hry na klavír, klávesové nástroje, smyčcové nástroje, (housle,

violoncello, kontrabas) dechové nástroje, akordeon, cimbál, kytaru a zpěv.
Dále oznamujeme, že nově zahajujeme výuku hry na varhany! V případě dostatečného
počtu zájemců, budou zakoupeny nové varhany a výuka bude probíhat přímo
v prostorách školy.
Ve stejný den a stejnou dobu pořádáme v budově výtvarného oboru na Mírovém
náměstí (vedle cukrárny Verona) Den otevřených dveří pro zápis nových žáků
do výtvarného oboru!
Na pobočkách výtvarného oboru v Hati a Šilheřovicích je možno zapsat žáky v průběhu
měsíce května a to v těchto termínech: v Hati vždy v pondělí od 13.00 do 17.00 hod.
ve výtvarné třídě Základní školy. V Šilheřovicích vždy ve čtvrtek od 13.00 do 15.45 hod.
na druhém stupni Základní školy.
Výtvarný obor na těchto pobočkách vyučuje kresbu, malbu, grafiku, keramiku a dále
přípravu na přijímací zkoušku na umělecky zaměřené střední školy.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 11. –13. května 2007 budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad.

Umístění :

ulice Horní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Farní
ulice Ovocná u č.p. 142
ulice Dolní /u statku /

Nebezpečný odpad bude od 11.5. do 12.5.2007 umístěný na parkovišti před
restauraci Na náměstí. Obsluha bude přítomná od 9.00 – 17.00 hod.

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot!

TJ Sokol Šilheřovice
Vážení občané,
TJ Sokol Šilheřovice si Vás dovoluje pozvat na tradiční fotbalový turnaj o mistra
Šilheřovic, který se koná 26. 5. 2007 od 13.00 hodin. Během turnaje budou
připraveny dětské atrakce a po ukončení turnaje připraven karneval.
Rozpis zápasů: Střed – Kocourkov, Spodek – Vrch, Kocourkov – Vrch, Střed – Spodek,
Spodek – Kocourkov, Vrch - Střed

Plynárenský sloupek
Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu
provádí v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu
konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž
rozsah je přesně definován zejména v technických normách a technických pravidlech.
Především se jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy
plynovodů a přípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění
vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních tabulek či provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv.
odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu)
do zemního plynu v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická
sloučenina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu charakteristický,
nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféře (ve
vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak osoby opustit
„zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby
Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s
koncentrací výrazně pod spodní mezí výbušnosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální
nebezpečí, protože v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy
odchylku od bezpečného provozu zařízení všech plynárenských kategorií.
Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na
možný únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské
plynárenské, a.s. tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům
z distribuční společnosti.
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UPOZORNĚNÍ
Ve středu 23. května 2007 proběhne v obci očkování psů
proti vzteklině.

Očkování proběhne na těchto místech:
- ulice U Dvora od 8.00 do 8.15 hod.
- před Obecním úřadem od 8.30 do 9.15 hod.
- ulice Na bělidle /u domu p. Tomčíka / od 9.30 do 9.45 hod.

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení
poplatku ze psů za rok 2007. Pes musí mít náhubek.
Doočkování proběhne 9. 6. 2007 od 13.45 – 14.00 hod. před
budovou Obecního úřadu.

Za Obecní úřad
Jana Jordánková

