Šilheřovický zpravodaj
Únor 2007
Vážení spoluobčané,
nechce se tomu věřit, ale rozkvetlé sedmikrásky a sněženky na našich zahradách nás
utvrzují, že zima je pravděpodobně za námi a přichází jarní období. Pohledem do kalendáře
se jen ujistíme, že také kalendářní zima brzy skončí a začne čas jarních prací.
Toto neobvyklé teplé počasí nám přálo při dostavbě a zahájení provozování nové školní
tělocvičny. Stavba tělocvičny byla zahájena v dubnu a dokončena v listopadu loňského roku,
posléze probíhalo přejímací řízení a v lednu 2007 bylo vydáno Kolaudační rozhodnutí.
Stavba tělocvičny celkově stála 31,3 mil. Kč, z toho Obec Šilheřovice obdržela dotaci 15 mil.
Kč, dalších 16,3 mil. Kč pak Zastupitelstvo obce vyčlenilo z obecního rozpočtu, na 13 mil. Kč
si obec vzala úvěr, který bude splácet 6 let. Stavba tělocvičny tedy patří mezi finančně
náročné stavby z hlediska obecního rozpočtu, bez přidělené dotace by obec novou tělocvičnu
jen velmi těžko vybudovala.
Při Dnu otevřených dveří konaném 26. - 27. ledna, kdy si tělocvičnu prohlédla řada našich
občanů, si někteří naši senioři posteskli, že oni neměli možnost sportovat v takové hale a toto
už mělo tady být dříve. Je velmi potěšitelné, že zájem o provozování různých sportů
v tělocvičně mají kromě dospělé veřejnosti také děti školního věku a to nejen v rámci školní
výuky, ale také v odpoledních hodinách. Přeji žákům, učitelům i sportovní veřejnosti, aby se
v nové tělocvičně cítila dobře, získala zde fyzickou zdatnost a dobré sportovní výsledky.
Krátce se zmíním, které stavební akce chystáme realizovat v letošním roce. Především je
to oprava obecní komunikace Ovocná v úseku od ul. Polní až po p. Ricku, tento úsek by už
měl letos dostat finální asfaltový povrch.
Také komunikace Ke kovárně by měla letos projít rekonstrukcí, tato akce je mírně ztížena
připravovanou dostavbou kanalizační sítě v ulici Do kopce, na kterou se již vyhotovuje
projekt. V ulici Ke kovárně bude nutno navíc nejdříve provést opravu stávající kanalizace
svádějící vodu z polí po přívalových deštích do místního potoka.
Chceme se také zaměřit na místní potok, vhodnou technologií (pravděpodobně Gabiony)
začít zpevňovat břehy podél hlavní silnice a rozšířit koryto potoka.
Plánovány jsou také další akce - rekonstrukce části chodníku, oprava vstupního schodiště na
místní hřbitov, oprava opěrné zdi a jiné, menší opravy. Bude záležet na termínu vyhotovení
projektů a samozřejmě na dostatku obecních financí.
Ing. Martin Čecháček - starosta obce

Informace o platbách poplatků
Sdělujeme Vám, že v současné době připravujeme změnu systému plateb všech poplatků
placených nyní přímo do pokladny obecního úřadu (vodné a stočné, poplatek za komunální
odpad, poplatek za psa, poplatky za pronájem hrobových míst).
Postupně budeme přecházet na bezhotovostní platby, kdy od nás obdržíte složenky, které
můžete uhradit na kterékoli poště nebo přímo převodem z Vašeho účtu. Tento systém plateb
bude plně využíván od ledna 2008 po vyřešení všech technických problémů s tím spojených.
Ing. Jarmila Thomasová – ekonom obce

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 29. 12. 2006
Zastupitelstvo obce schválilo
• Rozpočtové úpravy č. 4 na rok 2006,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2006, o zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 2/2006, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – navýšení sazby poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b)
na částku 444,- Kč.
• Navýšení ceny stočného z 9,- Kč na 12,- Kč,
• Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 80% z kumulované částky
s účinností od 6. 11. 2006,
• Rozpočet obce Šilheřovice na rok 2007,
• Výhled investičních akcí na rok 2007.

Rada obce se v období listopad 2006 – únor 2007 zabývala:
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•
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•
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•

Jednacím řádem obce,
Jednacím řádem komisí obce,
Zřízením Sociální komise, Kulturní a sportovní komise, Komise životního prostředí,
Zrušením stavební a bytové komise,
Zřízením Komise Pro rozvoj obce ve složení: Ing. Martin Čecháček, Pavel Kolaska,
Verner Kolaska, Marek Kučatý, Mgr. Silvie Žvaková,
Nutnými opravami obecních domů,
Žádostmi o přidělení bytu,
Prodejem hasičského auta,
Návrhem provozního řádu tělocvičny v Šilheřovicích,
Žádostí o vybudování pozemní komunikace v lokalitě „Škovránkovec“,
Prodloužením nájemní smlouvy s Lesy ČR na místní komunikaci,
Zadáním projektu na sportovně rekreační areál Baumšula,
Žádostmi o finanční příspěvky Fondu ohrožených dětí, Svazu tělesně postižených a
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
Žádostí o sdělení výstavby chodníků na polské straně podél silnice III/4696,
Žádostí o opravu opěrné zdi (ul. Ovocná),
Žádostí o schválení Zadání Územního plánu obce Šilheřovice,
Zprávou Policie ČR o stavu veřejného pořádku,
Žádostí o převedení parcely č. 581/6 v k. ú. Šilheřovice do vlastnictví obce (cesta),
Zřízením sloupu veřejného osvětlení na ulici Studená u mostku.

Upozornění
Výběr poplatku za hrobové místa pro rok 2007 – 2009 proběhne na obecním úřadě
od 15. března do 15.dubna.

Byly nalezeny klíče, zřejmě od auta, na svazku jsou 2 klíče, rozmrazovač zámku
a štípací kleště. Klíče jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě v Šilheřovicích.

Poděkování
V pátek 22. 12. 2006 proběhlo „Zpívání u stromečku“. Touto cestou chceme poděkovat
za hrachovou polévku, kterou nám připravil pan Ján Martiček.
Sponzoři obecního plesu:
manželé Teodor a Lýdie Kučatí
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
manželé Stanislav a Martina Lipinští
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
manželé Marek a Jana Kučatí
manželé Martin a Pavla Thomasovi
manželé Gerhard a Kristýna Rymrovi
manželé Jordánkovi
manželé Žvákovi
manželé Tkačíkovi
manželé Mertovi
manželé Kopiovi
manželé Rumpovi
manželé Robenkovi
manželé Hlauškovi
manželé Pískallovi
manželé Pavlínkovi
manželé Krömrovi
manželé Hubertovi
manželé Janoschovi
manželé Niedermeierovi
manželé Chlebišovi

Pekárna M+K
Mateřská škola
Spolek včelařů Šilheřovice
Unie rodičů při ZŠ
Střední škola hotelnictví,
gastronomie a služeb Šilheřovice
SDH Šilheřovice
TJ Sokol Šilheřovice
Klub důchodců
Lesy ČR, s. p.
Základní škola
Zubní ordinace – MUDr. Mikulová
Fa Fulneček Martin
Paskuda Petr
Klapcová Lenka
Struhalová Rita
Machala Karel
Fulnečková Kateřina
Čecháčková Dorota
Vařecha Tomáš
Čurajová Magda
Miník Jan
Ing. Čecháček Martin
Čecháček Jan

Všem sponzorům děkujeme!!!

Klub důchodců
Dne 20. ledna 2007 pořádal Klub důchodců „Papučový bál“. Tuto akci sponzorsky podpořili:
Obecní úřad Šilheřovice
Mateřská škola Šilheřovice
p. Čecháček Jan – Domácí potřeby
p. Čurajová Magda – Potraviny
p. Fortíková Dagmar – Autoservis Darkovičky
p. Fulnečková Katka – restaurace „Katka“
manželé Kocubovi – restaurace „Stará pekárna“
manželé Lipinští – Pekárna M + K
p. Petr Paskuda – Autodílna
p. Struhalová Rita – Potraviny
p. Vařecha Lumír – Autoservis
členové KD Šilheřovice
Všem dárcům děkujeme
Lumír Dorník - předseda KD

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2007
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
- předejdu dlouhému čekání na úřadu
- budu mít vystaven ŘP v zákonem stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správních poplatků
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu
města na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu)
Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní (dle počtu žádostí)
Kde najdu více informací?
- www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
odbor dopravně správní a BESIP oddělení agend řidičů, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Ceny za odvoz komunálního odpadu v roce 2007
Pro každý následující rok stanovuje zastupitelstvo obce podle platného zákona č. 565/1990
o místních poplatcích poplatek za vývoz komunálního odpadu. Cena je vypočítána podle
skutečně vynaložených nákladu v loňském roce. Náklady na sběr a svoz komunálního
odpadu za rok 2005 jsou ve výši 774.900,- Kč.
Skutečné náklady na svoz a sběr komunálního odpadu činí na jednu osobu trvale žijící v obci
poplatek 501,- Kč.
Poplatek na sběr a svoz komunálního odpadu pro rok 2007 činí 444,- Kč a zbytek částky
doplácí obec ze svého rozpočtu.
Z důvodu stále navyšujícího se odpadu, žádáme občany, aby využívali kontejnery na tříděný
odpad. Důkladnějším tříděním odpadu a jeho odděleným sběrem získá obec od firmy EKO –
KOM další příjmy do rozpočtu obce.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2007 musí být uhrazen do 31. března. Činí – li
poplatek více než 1.000,- Kč /ve dvou stejných splátkách /, nejpozději do 31. března a do
31. září.

Začátek nového roku 2007 v Mateřské škole Šilheřovice
Začátek nového roku je vždy spojen s očekáváním toho, co nám přinese pěkného. A co
přinesl v mateřské škole?:
Děti přišly po vánočních prázdninách plné dojmů a zážitků, které potřebovaly sdělit
svým kamarádům ve školce. Vyprávěly si spolu se svými kamarády, co jim přinesl „Ježíšek“,
kde všude byly a co zažily.
Připravovaly se také na již tradičně Sdružením rodičů pořádaný karneval dětí.
Většina z dětí vydržela udržet tajemství, v jaké masce na ples půjdou. Vždyť by to jinak
nebylo žádné překvapení. A masky byly opravdu kouzelné. Maminky i tatínkové se tentokrát
vytáhli. Ocenili jsme jejich fantazii, vtip a v neposlední řadě také zručnost při výrobě masek..
Dokonce někteří rodiče měli připravenu svou masku a tak podpořily veselou atmosféru
celého karnevalu. Zapojili se také do soutěží s dětmi a překvapili svou zručností a znalostí
např. jak věšet prádlo, jak jej vzorně poskládat , apod. Je vidět, že nejenom maminky, ale
také tatínkové se s vervou pouštějí do domácích prací.
Tombola byla letos velmi bohatá, zásluhou hlavně rodičů, kteří přispěli cenami do
tomboly. Pozadu nezůstali ani sponzoři a dárci, kteří věnovali finanční obnosy, které byly
použity na zakoupení hodnotných cen. Všem ještě jednou děkujeme!
( fotografie jsou k nahlédnutí v MŠ)
Předškoláci v MŠ se také připravovali na školu: každý den odpoledne probíhá
průprava předškoláků. Procvičujeme u dětí jejich motorickou zručnost, psychomotoriku,
somatiku, výslovnost, pohybovou průpravu, soustředěnost aj.
16.ledna proběhl zápis do 1.třídy Základní školy a děti jej bez problémů zvládly.
Měsíc únor bývá obvykle měsícem pravé zimy, sněhu. Letošní rok se ale vymyká všem
zvyklostem a pranostikám. A tak podle Rámcového vzdělávacího plánu probíráme témata
jako zima, zimní sporty, doprava v zimě apod. jen podle obrázků a vzpomínek. Zato téma
jako nemoc, zdravotnická zařízení a nemocnice znají právě teď děti velmi dobře a nejen
z doslechu , zásluhou chřipkové epidemie, která dorazila také do školky.
Blíží se zápis do Mateřské školy v Šilheřovicích:

Zápis do MŠ bude ve dnech 20.3.- 21.3.2007
vždy od 10,00 do 15,00 hodin

Další připravované akce:
25.3. vystoupení Majičku ve Slezském divadle v Opavě na Festivalu folkloru
19.4.vystoupení dětí MŠ na Přehlídce dramatické tvorby v Tworkowě.
Připravujeme několik divadelních představení, akce pro děti ve spolupráci
s polským Przedszkolem v Chalupkach, v měsíci červnu společný dětský den, a
plavecký výcvik dětí v opavském bazénu, a mnoho dalších aktivit.

( za MŠ J.N.)

Žádost o výpis z rejstříku trestu
Dne 20. února 2007 byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 935/16, Ostrava,
otevřena pobočka Rejstříku trestů.
Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce vyřídit na počkání v níže uvedených
úředních hodinách.
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Pondělí
Úterý
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Středa
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Pátek
8.00 - 12.00 12.30 - 15.30

Akce Základní školy

( zpracovala Mgr. Silvie Žvaková)

Po více než dvou měsících bychom Vás chtěli opět informovat o dalších aktivitách Základní
školy. Naposledy jsme uváděli 8. prosince návštěvu skanzenu v Rožnově, kde byly dětem
předvedeny vánoční zvyky našich předků.

11. 12. Připravila paní učitelka Mgr. Magda Hluchníková v místním kostele divadelní
představení Jesličky svatého Františka. Účinkovaly žákyně Lazarová, Hlaušková a
Maňásková.
Vánoce jsme si v prosinci připomenuli ještě návštěvou adventního jarmarku v MŠ a
22. 12. pak velkou výstavou výtvarných prací žáků Základní školy na Obecním
úřadě.
Zakončením předvánoční nálady byla tentýž den akce Obecního úřadu Zpívání u stromečku,
které se zúčastnili všichni ped. pracovníci ZŠ.
Pedagogičtí pracovníci se rovněž zúčastnili Vánočního koncertu ZUŠ Hlučín v sále Obecního
úřadu a jubilea 40 let založení Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb.

1. 12. Žáci VIII. třídy navštívili s výchovnou poradkyní školy Mgr. Válovou informativní
akci v Ostravě s názvem: Učeň, středoškolák, vysokoškolák.
1. 12. Mikulášská diskotéka – akci pořádala Unie rodičů. Zúčastnila se většina žáků a
všichni ped. pracovníci ZŠ.

2. 12. Tuto sobotu probíhalo v Ostravě finále soutěže Velká cena ZOO, naši žáci se
v konkurenci základních škol a gymnázií umístili velmi dobře:

družstvo kapitánky Lenky Štěpánové – 3. místo
družstvo kapitánky Diany Šulové – 4. místo
družstvo kapitánky Veroniky Michálkové – 3. místo
22. 12. Vánoční zvyky v Polsku – již mnoho let pravidelně vždy poslední pátek před
vánočními prázdninami navštěvuje naše Základní škola družební školu v Chalupkách, aby
žáci poznali odlišné vánoční zvyky sousední země. Doprovod dětí zajistily Mgr. Hluchníková
a Mgr. Lamschová.

Od 3. ledna probíhá soutěž Zdravé zuby, které se účastní I. – V. třída. Ukončena bude
v měsíci dubnu a naši žáci získávají každoročně některou z cen.

10. 1. Proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka.

4. 1. Celá škola navštívila kulturní akci Cimbálová muzika.
21. 1. Unie rodičů pořádala pro děti maškarní ples.
26. 1. Proběhlo slavnostní otevření tělocvičny, na kterém zatančili žáci z kroužku
Rytmika pod vedením Mgr. Kačmářové a děti z I. třídy vedené paní vychovatelkou
Koperovou.

1. 2. Žáci I. – IV.třídy shlédli film Lovecká sezóna v kině v Hlučíně a pak navštívili
výstavu betlémů v Kulturním středisku. Naše škola vystavovala betlémy papírové, ze
slaného těsta, keramické i kombinované techniky s batikou.

6. 2. byly naše děti z I. - IV. třídy pozvány na maškarní ples v Chalupkách.
Chtěla bych tímto velmi poděkovat rodičům – paní Kučaté a panu Warzechovi, kteří
nám každoročně pomáhají s dopravou dětí tam i zpět, protože bez jejich ochoty by se tato
akce pravděpodobně neuskutečnila. Žáky doprovázely Mgr. Hlaváčková a Mgr. Žvaková.

13. 2. Proběhla výtvarná soutěž: Malujeme se sluníčkem, do které se přihlásila I.– IV. tř.
17. 2. Den otevřených dveří Státního divadla A. Dvořáka v Ostravě – tuto sobotu
se mohlo 18 dětí z V. a VIII. třídy podívat v divadle tam, kam se běžně divák při návštěvě
představení nedostane. Po prohlídce divadla navštívili rovněž velmi lákavou výstavu na
Černé louce s názvem: Čarodějnice a setkali se tak se všemi zástupci těchto pohádkových
bytostí. Žáky doprovázely Mgr. Fucimanová a Mgr. Hluchníková.

20. 2. Žáci vyššího stupně se zapojili do florbalového turnaje obcí, který pořádala ZŠ
Hať.Přípravu a doprovod zajistily Mgr. Hlaváčková a Mgr. Vrkočová.

V průběhu února a března budou probíhat každý čtvrtek knihovnické lekce v místní
knihovně, které postupně navštíví všechny třídy naší školy. Přáli bychom si, aby děti v dnešní
přetechnizované a uspěchané době opět našly cestu ke čtení a knihám.

26. 2. Okrskové kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov – žáky připravovaly
Mgr. Kačmářová, Mgr., Lamschová, Mgr. Hlaváčková a Mgr. Válová, která je rovněž na
soutěž doprovodila. Děti byly velmi úspěšné. Ve 2. věkové kategorii se umístila na 1. místě a
postupuje 23. 3. do okresního kola v Opavě žákyně V. třídy Denisa Maňásková, ve 4.
věkové kategorii získala 3. místo Klára Orlová.

27. 2. Žáci I. – VI. třídy navštívili v Hlučíně výstavu s názvem:
To tu ještě nebylo! Víte či nevíte, k čemu to sloužilo? Pomocí pracovních listů a testů
si mohli zkusit, zda znají některé staré předměty - dnes už nepoužívané.

28. 2. se uskutečnil v Hlučíně koncert Pavla Nováka, na který jeli žáci I. – VI. třídy.
Akcí v několika posledních měsících je opravdu hodně, další soutěže, turnaje a přátelská
setkání s okolními školami plánujeme. Nezapomeneme ani na kulturu a společenské aktivity,
protože ty patří k životu a žáci se při nich učí společenskému taktu a chování.

Od 7. února do 4. června probíhá na naší škole stejně jako v minulých letech
Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky pod vedením paní vychovatelky Ivety
Koperové.Děti se v něm seznamují s prostředím Základní školy a třídy. Formou her a
střídáním různých činností se pak učí udržet pozornost až na 45 minut běžné vyučovací
hodiny.O tento kurz je každoročně veliký zájem, protože dětem ulehčí vstup do I. třídy a
nové prostředí ZŠ se tak nestává pro děti stresující.

Výsledky jednotlivých obcí za rok 2007
OBEC

Antošovice
Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Hlučín Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

vybraná částka 2007

10 330,00 Kč

OBEC

vybraná částka 2007

Kravaře
169 485,50 Kč

95 119,00 Kč
11 784,00 Kč

Kravaře-Kouty
Ludgeřovice

95 100,00 Kč

23 690,00 Kč
65 260,00 Kč

34 439,00 Kč

Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice

20 678,50 Kč
53 160,00 Kč
20 699,00 Kč
26 123,00 Kč
17 678,50 Kč

46 360,00 Kč
69 257,00 Kč
129 600,00 Kč
32 186,50 Kč
87 760,00 Kč
56 557,50 Kč

Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Jilešovice

46 580,00 Kč
90 589,50 Kč
5 523,50 Kč
30 135,00 Kč
16 126,00 Kč
5 571,00 Kč

101 397,00 Kč

Celkem Charita Hlučín:

1 361 189,50 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky 2007, kterou již po sedmé pořádala Charita Hlučín ve 26 obcích Hlučínska
bylo vykoledováno celkem 1 361 189, 50 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje sumu
884 773 Kč. Na tomto vynikajícím výsledku se podílelo 248 dobrovolnických skupin koledníků.
Chceme nyní touto cestou poděkovat všem, kteří nám v průběhu sbírky pomáhali. Děkujeme
starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečetění kasiček,
informování občanů a při konečném sčítání vykoledovaných peněz.Vážíme si také pomoci
duchovních správců farností, kteří nám pomohli s propagací a organizací sbírky. Velký dík patří
zejména všem velkým i malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru do
jednotlivých domácností. Na závěr bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří jste přijali naše
koledníčky a přispěli jim do kasiček. Vaše dary jsou pro nás závazkem, k dalšímu zkvalitňování
našich služeb.
Za Charitu Hlučín

Lukáš Volný

Finanční úřad v Hlučíně

Informace pro občany a
daňové subjekty

k provozu Finančního úřadu v Hlučíně v závěru března
2007
Finanční úřad v Hlučí ně veden snahou o rozšíření možností a zlepšení podmínek
občanů a daňových subj ektů při podávání přiznání k dani z příj mu fyzických osob za rok
2006 a při placení této daně v závěru měsíce března tohoto roku upr avuj e v 13. t ýdnu,
tedy v období 26.3. do 30.3.2006, provozní hodiny na dále uvedených úsecích činnosti
takto :

Pokladní hodiny pokladny daní :
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.

-

11 30 hod.
11 30 hod.
11 30 hod.
11 30 hod.
11 30 hod.

12 30 hod.
12 30 hod.
12 30 hod.
12 30 hod.
12 30 hod.

-

15 30 hod.
15 30 hod.
15 30 hod.
15 30 hod.
15 30 hod.

-

11 30 hod.
11 30 hod.
11 30 hod.
11 30 hod.
11 30 hod.

12 30 hod.
12 30 hod.
12 30 hod.
12 30 hod.
12 30 hod.

-

16 30 hod.
15 30 hod.
16 30 hod.
15 30 hod.
15 30 hod.

Provozní hodiny podatelny :
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.

Hodiny pro veřejnost v oddělení 920 – vyměřovacím a vymáhacím :
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.
8 00 hod.

-

17 00 hod.
15 30 hod.
17 00 hod.
15 30 hod.
15 30 hod.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2006 lze podat a daň
zaplatit při dodržení zákonných termínů naposledy (pokud nenastaly
skutečnosti měnící tento termín) v pondělí 2.4.2007. V tento den
budou podatelna a oddělení vyměřovací Finančního úřadu
v Hlučíně v provozu pro veřejnost do 18 0 0 hod., pokladna daní
Finančního úřadu v Hlučíně bude otevřena do 15 3 0 hod..

Ing. Ivan Novák

ředitel Finančního úřadu v Hlučíně

Na Obecním úřadě v Šilheřovicích si můžete vyzvednout tiskopisy formuláře
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2006 včetně
nejfrekventovanějších příloh, pokynů k vyplňování přiznání a informačního
letáku MF ČR k této problematice.

Informace o likvidaci autovraků
Město Hlučín ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP a.s. Bohumín uskuteční sběr autovraků
( vozidel určených k likvidaci )
dne 22. 3. 2007 v době 11.00 – 15.00 hod.
Místo sběru : HLUČÍN, ulice Markvartovická,
( areál Technických služeb),
Odebírat se budou :
kompletní autovraky osobních automobilů
Cena za fyzickou likvidaci autovraku :
1. kompletní autovrak : bezplatně
2. nekompletní autovrak : bez motoru
- 600,-Kč
bez převodovky - 350,-Kč
Příplatek za odvoz autovraků z Hlučína do místa likvidace ŽDB GROUP, a.s: 500,-Kč/1
vozidlo.
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 autovraků 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 Hlučín s.r.o., tel.: 595 041 445
Provozu Recyklace ŽDB GROUP a.s. tel.: 596 083 671, 596 02 646

V sobotu 3. března 2007
pořádají hasiči z SDH Šilheřovice již

2. ročník domácí zabíjačky
konaný opět na hasičské zbrojnici.
O občerstvení všeho druhu postaráno.
Možnost zakoupení zabijačkových pochoutek + prdelanka zdarma!
Začátek v 8:00 hodin
Zvou hasiči
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