Šilheřovický zpravodaj
Srpen 2007
Vážení spoluobčané,
blíží se termín naší tradiční slavnosti - šilheřovického odpustu a s ním se pomalu blíží
konec prázdnin, což možná rozesmutní starší žáky, kteří se 3. září vrátí do školních lavic,
zatímco prvňáčci se jistě do školy těší. Také se traduje a to nejen v Šilheřovicích ale i
v našem okolí, že s naším odpustem léto končí, věřme ale, že toto příznivé počasí nám ještě
dlouho vydrží a budeme moci trávit příjemné večery na našich zahradách a také dokončit
rozdělané práce v obci.
Letošní nevídaně teplé počasí se přímo vybízí k uskutečnění některých stavebních
investičních akcí, krátce vás seznámím co se doposud podařilo v obci realizovat a co ještě
zamýšlíme letos uskutečnit. Zaměřili jsme se hlavně na opravy komunikací, opraveny byly
ulice Ovocná, ta dostala dlouho očekávaný asfaltový koberec a také ulice Ke Kovárně, na
které byly opraveny vpustě pro povrchové vody, položena část kanalizace směrem na ulici
Do Kopce pro napojení splaškových vod a následně byl na ulici Ke Kovárně položen nový
asfaltový koberec. Opravy provedla firma Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Dále byla opravena komunikace na ul.Horní - odbočka k p. Michálkovi, Kolaskovi a
Machalovi, tato krátká cesta také patří obci.
V současné době pozorujeme čilý stavební ruch před objektem nákupního střediska bývalé
Jednoty, tam provádíme opravu chodníku - pokládku zámkové dlažby. Zároveň po dohodě
s Jednotou provedeme bezbariérový vstup do střediska, toto jistě velmi ocení lidé
s handicapem.
Po dokončení rekonstrukce budou do připravených mís z betonových skruží vysázeny
vhodné stromy, pravděpodobně ale až v na podzim v době vegetačního klidu.
Dále ještě v letošním roce bude provedena zásadní rekonstrukce chodníku včetně vjezdů
k rodinným domům na ulici Horní, a to od hájenky až po ulici Na Bělidle, práce začnou po
20. srpnu,chodník dostane novou zámkovou dlažbu.
Začátkem prázdnin jsme se pustili do nátěru oken na základní dolní škole, některá okna
byla původně natřena bílou barvou, jiná zase hnědou, tato pestrost barev nijak
nepřispívala ke pěknému vzhledu naši školy, navíc okna nutně vyžadovala již také
impregnaci. Zvolili jsme jednotnou barvu cihlově červenou a zdá se že vhodně, někteří naši
spoluobčané mě již oslovili domněnkou, že máme na škole nová okna, ale opravdu jsou jen
natřená. Nátěr provádí firma BENA.
Také na horní školu nezapomínáme, tam se provádí částečná oprava a nátěr okapů a také
příjezdové cesty, tu chceme letos zpevnit a vyrovnat alespoň uválcovaným asfaltovým
recyklátem.
Stejnou technologií jsme použili na opravu části cesty z ulice Ke Kovárně k pískovně.
Pokud získáme další recyklát, tak by se měla opravit ještě letos další část této cesty, která
slouží jako obchvat v zimě přes Škovránkovec k rodinným domům na ulici U Obory.
V tomto týdnu se začala provádět také oprava komunikace u polské hranice, tato je
v majetku Moravskoslezského kraje a na jeho náklady ji provede firma Skanska, a.s.
Hlavní investiční akce plánované na letošní rok jsem tímto výčtem vyčerpal, zmíním se ale
ještě o připravovaných projektech.

Zpracovává se projekt na opravu koryta potoka a projekt na nové vstupní schodiště na
hřbitov, projekty ještě nejsou hotovy, měly byt ale vyhotoveny v letošním roce.
Projekt na splaškovou kanalizaci pro ul. Do Kopce by měl být co nevidět schválen
vodohospodářským orgánem v Hlučíně, dále se pracuje na projektu splaškové kanalizace
pro ulici Na Bělidle.
Také se zpracovává projekt na využití areálu Baumšula ,bude hotov do konce října.
Dále vyvstala potřeba řešit výstavbu garáží a menšího skladu za budovou obecního úřadu,
přibývá nám komunální technika nutná pro údržbu obce, která i v zimním období parkuje
nechráněna volně za budovou, kde trpí povětrnostními vlivy. Projekt na garáže se již
zpracovává, zároveň budou řešeny plochy kolem obecního úřadu a obecní budovy č. p. 21.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 20. 6. 2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové úpravy č. 2/2007,
• Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2006,
• Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2006 a Návrh rozpočtu Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2007,
• Zřízení věcného břemene mezi obcí Šilheřovice, Telefónicou O2 Czech Republic, a. s. a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na parc. č. 1323 v k. ú. obce Šilheřovice,
• Vyhotovení projektu na areál za budovou obecního úřadu,
• Nákup sekačky na hřbitov.

Rada obce se v období květen 2007 – červenec 2007 zabývala:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opravou místních komunikací v ulicích Ovocná a Ke Kovárně,
Studii na Sportovně rekreační areál Baumšula,
Opravou místních komunikací,
Nákupem nového osobního automobilu,
Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpad,
Novými internetovými stránkami obce www.silherovice.cz,
Smlouvou s Jednotou Opava o údržbě venkovních prostor,
Smlouvou o zřízení práva věcného břemene pro Telefonica O2 Czech Republik, a.s.,
Vyhotovením projektu pro objekt garáží pro komunální techniku za obecním úřadem,
Projekt splaškové kanalizace ul. Do Kopce a kanalizace ul. Na Bělidle,
Výběrovým řízením na Opravu chodníku v ulicích Horní a Střední,
Žádostmi o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor, bytu a pozemků,
Žádostmi o změnu územního plánu,
Žádostmi o přidělení obecních bytů,
Stížnostmi na rušení nočního klidu,
Žádosti o vykácení stromu,
Žádosti o vydání stanoviska o nakládání s povrchovými vodami

Webové stránky obce
Mnozí z nás, kteří pracují s internetem pravděpodobně již zaregistrovali, že naše oficiální
obecní webové stránky www.silherovice.cz dostaly nový vzhled. Odkoupili jsme
doménu www.silherovice.cz do vlastnictví obce a provedli úpravy stránek, některé dílčí
úpravy budou provedeny ještě do konce roku, také budou změněny emailové adresy obce.
O nový vzhled stránek se zasloužil pan Ing. Pavel Smolka, kterému za jeho práci děkuji.
Na webových stránkách uveřejňujeme aktuální informace o dění v obci, data plateb za
služby poskytnuté obcí atd., je účelné je sledovat.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Hlučínsko na internetu
Také Sdružení obcí Hlučínska má své nové oficiální webové stránky a to
www.hlucinsko.com anebo www.hlucinsko.eu, na těchto stránkách se můžeme
dozvědět informace o různých kulturních, sportovních i jiných akcích pořádaných obcemi
sdružení Hlučínska.
Ing. Martin Čecháček

Spolupráce s firmou Eko - Kom se obci vyplácí
Projednali jsme s firmou OZO možnost sběru nápojových kartónů (obaly od mléka, vína a
džusů, také jogurtové kelímky, polystyrén) do kontejnerů na PET láhve. Za tento tříděný
odpad pak obec může dostat od firmy EKO - KOM finanční kompenzaci, která umožní
obci opět investovat do sběru tříděného odpadu. O třídění a využití odpadu informují
webové stránky - www.ekokom.cz.
Ing. Martin Čecháček

Bezhotovostní styk v platbách za služby poskytované obcí
V poslední době stále více občanů preferuje bezhotovostní platby (složenkou, Sipo,
internet) za služby poskytované obcí (vodné - stočné, platby za svoz odpadu a jiné).
Pracujeme proto na systému, který by bezhotovostní platby umožňoval, systém chceme
zavést od 1. ledna 2008. Každý občan pak dostane do své schránky předepsanou složenku
s částkou, bankovním účtem obce, kterou uhradí na poště, popřípadě i prostřednictvím
internetu .Kdo preferuje Sipo, tak toto oznámí na obecním úřadě.
Tento bezhotovostní systém budeme preferovat ale samozřejmě zůstane možnost hlavně
pro naše starší spoluobčany provést úhradu na obecním úřadě.

Akce Základní školy – květen a červen
Květen
14. 5. Žáci 5. a 8. třídy navštívili v Ostravě TELEPACE – Hlavolamy v doprovodu
Mgr. Fucimanové a Mgr. Hluchníkové
18. 5. 1. – 4. třída se zúčastnila výstavy panenek v Hlučíně. Při této příležitosti byli žáci
seznámeni s Městskou knihovnou a zároveň navštívili kino v Hlučíně ( film
Happy Feet).

Červen
1. 6.

Tento den se uskutečnil školní výlet celé Základní školy do Zoo Lešná a lázní
Luhačovice.
Vedení Základní školy a všichni pedagogičtí pracovníci by při této příležitosti
chtěli poděkovat Unii rodičů za velkorysý příspěvek všem žákům školy na tuto
akci.

2. 6.

Den dětí na hřišti TJ Sokol – Unie rodičů pořádala ve spolupráci s p. vych.
Koperovou zábavné odpoledne pro všechny místní děti.

20. 6. Proběhla DOPRAVNÍ VÝCHOVA na dopravním hřišti v Hlučíně pro žáky 4.
třídy. Žáci byli seznámeni s řešením dopravních situací v podobě testu a v praxi
si tyto znalosti mohli ověřit na dopravním hřišti. Na závěr proběhla cyklistická
jízda zručnosti.
28. 6. Poslední kulturní akce v místním kulturním domě – KEJKLÍŘI. Vystoupení se
zúčastnila celá Základní škola.
29. 6. Slavnostní předání vysvědčení žákům Základní školy.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov nás jako minulý rok požádala o uspořádání humanitární sbírky (sběru
šactva).
Proto prosíme občany aby sdělili, osobně na Obecním úřadě či telefonicky na tel. č. 595 054
120, zda tuto sbírku v obci Šilheřovice uspořádat.

TJ Sokol Šilheřovice
Dne 25. 8. 2007 od 14.30 hod pořádá sportovní odpoledne se zápasem Šilheřovice staří páni
– Kolárovice. Připraveny jsou různé soutěže a atrakce.

Rozpis zápasů TJ Sokol Šilheřovice

Muži
Kolo

Den

Datum Čas

2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE

18.8.
26.8.
2.9.
9.9.
15.9.
23.9.
29.9.
7.10
14.10.
21.10.
27.10.
4.11.
11.11.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00

Hlubina
Šilheřovice Velká Polom Šilheřovice Hrabová
Šilheřovice Klimkovice Šilheřovice Darkovice Šilheřovice Heřmanice Šilheřovice Vřesina

Šilheřovice
Slavoj Rychvald
Šilheřovice
Polanka
Šilheřovice
Dolní Lhota
Šilheřovice
Píšť
Šilheřovice
Ludgeřovice
Šilheřovice
Darkovičky
Šilheřovice

Den
SO
NE
NE
NE
volno
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

Datum
18.08.
26.08.
02.09.
09.09.

Čas
12:15
14:15
14:15
14:15

Domácí
Kravaře "B"
Šilheřovice
Strahovice
Šilheřovice

Hosté
Šilheřovice
Velké Hoštice
Šilheřovice
Štítina

23.09.
30.09.
07.10.
14.10.
21.10.
27.10.
04.11.
11.11.

13:45
13:45
13:15
13:15
12:45
14:30
11:45
11:45

Šilheřovice Oldřišov
Šilheřovice Darkovice Šilheřovice Malé Hoštice Šilheřovice Služovice
-

Kozmice
Šilheřovice
Píšť
Šilheřovice
Chuchelná
Šilheřovice
Darkovičky
Šilheřovice

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Datum
01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.

Čas
16:30
14:15
14:00
16:00
16:00
15:30
13:30
15:00
12:30

Domácí
Šilheřovice
Chlebičov
Bohuslavice
Šilheřovice
Šilheřovice
Šilheřovice
Hněvošice
Šilheřovice
Darkovice

Hosté
Vřesina
Šilheřovice
Šilheřovice
Strahovice
Bolatice
Píšť
Šilheřovice
Bělá
Šilheřovice

Dorost
Kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
1. kolo

Žáci
Kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
3. kolo
2. kolo
1. kolo

Domácí

Hosté

-

-

Plynárenský sloupek
Servis a revize odběrných plynových zařízení
Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., plní
povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít i každý
jednotlivý odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální
mírou bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální náklady na provoz.
Doporučujeme Vám:
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si nechejte
prohlédnou odbornou firmou. Ta Vám doporučí případné opravy, provede vyčištění a
seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které zvýší
bezpečnost provozování Vašeho odběrného plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte
mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem levnější a
přináší méně starostí, než odstraňování následků poruchy.
Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových
zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990
Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou,
zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení,
nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i
dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik
s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.
Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním
užívání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost
provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a
údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně
uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení
revize plynového zařízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního
plynovodu (s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři
roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny
všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být
jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě
že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není
provedena nová revize s kladným výsledkem.
I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud
slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno,
stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení
stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.

Pivní slavnost
v Šilheřovicích
v areálu „Baumšula“ – za kostelem

8. září 2007
Zahájení slavnosti v 14.00 hod.
Hudba
V odpoledních hodinách
DUO MONZUM
Ve večerních hodinách
DJ JAČANIN

Přijďte ochutnat různá piva a výborné
speciality!
Na Vaši návštěvu se těší

Obec Šilheřovice

Informace o likvidaci autovraků

Město Hlučín ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP a.s. Bohumín
uskuteční

Sběr autovraků ( vozidel určených k likvidaci )
dne 27.9.2007 v době 11,00 – 16,00 hod

Místo sběru : HLUČÍN, ulice Markvartovická,
( areál Technických služeb),
Cena za fyzickou likvidaci autovraku :
1. kompletní autovrak :
- bezplatně
2. nekompletní autovrak :
- bez motoru 600,-Kč
- bez převodovky 350,-Kč
Potřebné doklady :

1. majitel vozu :
- občanský průkaz
- velký technický průkaz vozidla
2. ostatní osoby :
- plnou moc od majitele vozidla - souhlas k likvidaci
- velký technický průkaz vozidla
Majitelé takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB GROUP a.s. ( vlastnící souhlas
KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních dopravních
prostředků)
„ Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ – doklad potřebný pro
vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.
Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků.
Bližší informace Vám poskytnou:
Pracovníci odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, tel.:595
020 233
TS Hlučíns.r.o., tel.: 595 041 445
a provozu Recyklace ŽDB GROUP a.s. tel.: 596 083 671. 596 02 646
Mob. 604 228 312, 604 228 302

Obecní knihovna Šilheřovice

SDĚLENÍ
Ve dnech 23. a 30. srpna 2007

zavřeno.
Český zahrádkářský svaz Markvartovice
zahajuje provoz moštárny dne
18. 8. 2007 každou sobotu v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.
V případě většího množství ovoce k moštování se lze domluvit
telefonicky: 739 651 700
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