Šilheřovický zpravodaj
Září 2009

Vážení spoluobčané,
léto už pomalu končí, děti už mají několik týdnů školní docházky za sebou a my dospělí
většinou také již po letních dovolených, strávených ať už doma v tuzemsku nebo v zahraničí
u moře či na horách. Někteří z Vás poznali jiné kraje a jiné zvyky i kultury a vrátili
se obohaceni o různé zážitky. Z cest po zahraničí si pak každý může posoudit a porovnat jak
se žije u nás doma anebo v místě zahraniční dovolené, někdy po návratu si více vážíme
našeho domova v Šilheřovicích. Věřím ale, že jste si hlavně odpočinuli a načerpali nové síly
do závěrečných měsíců roku.
V těchto měsících ještě proběhnou v obci dvě stavby, v měsíci září se zahájí oprava povrchu
komunikace v ulici Ovocná, tato bude rozšířena a dostane nový asfaltový povrch. Před
položením finálního asfaltového povrchu vyměníme část starého vodovodního řádu, který je
ještě z železných trubek, ten bude nahrazen novou polyetylenovou hadicí. Při této stavbě
také bude také vyasfaltován povrch za bytovým domem č. 142, kde je dosud jen mlat.
Dále ještě v září se zahájí výstavba chodníku na ulici Dolní, ten bude začínat od Rakovce,
krátký úsek bude veden po pravé straně, pak bude stavba pokračovat na straně levé
od začátku parkové zdi až k parkové bráně naproti Mléčnice. Stavbou chodníku se vyřeší
nevzhledná plocha pod parkovou zdí v Dolní ulici, a hlavně se také zvýší bezpečnost chodců
při stále narůstající frekvenci dopravy přes naši obec. Správa silnic po výstavbě chodníku
plánuje tuto část krajské silnice opravit a položit nový asfaltový povrch, toto ale až v dalším
roce.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 24.června 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2008 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
2. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2008

3. Prodej pozemku p. č. 396/5 panu Ing. Vilémovi Čočkovi za těchto podmínek:
- Kupní cena je stanovena na 500,- Kč/m2
- V kupní smlouvě bude smluvně zabezpečeno, že pozemek je určen jen pro výstavbu rodinného
domu. V případě nesplnění této závazné podmínky budou kupující povinni obci uhradit částku,
kterou bude obec zpětně odvádět Pozemkovému fondu ČR, dle podmínek o bezúplatném
převodu pozemku z majetku ČR do majetku obce Šilheřovice.
- Náklady s prodejem spojené hradí kupující
4. Prodej pozemku p. č. 417/3 panu Miroslavu Juhaniakovi za cenu 10,- Kč/m2, náklady

s prodejem spojené hradí kupující
5. Rozpočtové úpravy obce č. 2/2009

Rada obce se v období měsíce červenec 2009 – srpen 2009 zabývala:
• Žádosti o odkup parcel
• Oznámením o výsledku kontroly formálních náležitostí žádosti o dotaci „Sportovně
rekreační areál Baumšula“ z Regionální rady
• Fakturací za změnu č. 1 projektové dokumentace „Sportovně rekreační areál
Baumšula“
• Oznámením finančního úřadu
• Technickým stavem hasičské cisterny CAS 148
• Žádostmi o poskytnutí příspěvků
• Výběrovým řízením na „Rekonstrukci komunikace Ovocná“, Chodník podél krajské
silnice III/4696 na ul. Dolní“ a „Vyhotovení projektové dokumentace na opravu koryta
potoka na ulici Dolní“
• Návrhem na výměnu zadních vchodových dveří v domě č. p. 117
• Nákupem sekačky pro OÚ
• Pivními slavnostmi
• Nástupem studentů na krátkodobé brigády
• Žádosti o povolení hlučnostmi po 22. hodině a oznámením o konání ohňostroje
• Žádostmi o vykácení stromů
• Žádosti o přidělení bytu
• Výzvou k odstranění zařízení veřejného osvětlení z podpěr vedení NN
• Vyjádřením krajského úřadu ve věci podání odvolání proti stavbě „Centrum obce“
• Informacemi o jednání s Odborem dopravy v Hlučíně
• Územním plánem obce
• Návrhem na zatrubnění příkopu v ul. Střední
• Projekty „Kanalizace Do Kopce“
• Návrhem na obměnu nevyhovujících dopravních značek na místních komunikacích
obce
• Nabídkou na zapůjčení výstavy
• Informacemi o konání parlamentních voleb
• Nabídkou na zakoupení informativního radaru
• Smlouvou o provozování splaškové kanalizace a vodovodu
• Žádosti o provedení izolace venkovní zdiva na obecním domě
• Organizací sbírky na opravu kostela

Poděkování hasičům
Naši hasiči po vydatných srážkách, které postihly naší obec dne 25. 7. 2009 pomohli vyčistit
ulici Ke kovárně, která byla po dešti částečně zatopena vodou. Zásahová jednotka a další
členové hasičského sboru ulici vystříkali cisternou CAS 148 od blátivého nánosu a povrch
vozovky uvedli do standardního stavu.
Dne 14. 9. 2009 opět členové zásahové jednotky zasahovali při poruše traktoru z návěsem,
při které došlo k úniku hydraulického oleje na povrch ulice Dolní až po ulici Sokolskou.
Společně s hasiči z Hlučína pomáhali odstranit olej pomocí Sorbentu. Tento zásah se konal
v nočních hodinách. Následně byla ulice čištěna sběracím vozem Správy silnic.
Členům našeho hasičského sboru patří naše poděkování za obětavost a práci pro obec.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Blíží se výročí 300 let od výstavby kostela
Zděný kostel v Šilheřovicích byl vybudován v roce 1713 na místě původního dřevěného,
o jeho výstavbu se tehdy zasloužili Jezuité. Jelikož se blíží významné výročí od vybudování
kostela, které bude i významnou událostí naší obce, připomenu některé v minulosti
provedené úpravy v okolí kostela.
Za posledních 12 let naše obec financovala úpravy na hřbitově, který má ve výpůjčce
a o který pečuje, byly provedeny drenáže - odvodnění, posléze byly vybudovány nové
chodníky v uličkách a položena zámková dlažba okolo kostela. Na hřbitově bylo zřízeno
ozvučení a osvětlení, provedena výstavba nového schodiště ke kostelu (je plánována
výstavba opěrné zdi hřbitova ze stejných materiálů, jako je zhotoveno schodiště, projekt
na zeď je připraven). Dále byly vykáceny staré vzrostlé stromy a provedeno ozelenění
hřbitova -výsadba nových, estetických stromů a keřů, která ještě bude doplněna. Kdo
pamatuje vzhled hřbitova před 12 lety, tak vidí jakých proměn hřbitov doznal, dnes je to
velmi důstojné pietní místo obce. Farnost svépomocí provedla položení izolací kolem zdí
kostela a opravu fasády.
Naše farnost v čele s p. farářem Mgr. Petrem Huvarem plánuje provést již kromě
provedených oprav a rekonstrukcí další nutné opravy kostela a vybavení. V současné době
probíhá oprava varhan, na tuto opravu přispěla obec částkou 50 000,- Kč ze svého rozpočtu.
Dále je plánovaná oprava oken kostela, opravu dále potřebují výhledově lavice a bude nutné
provést zavedení topení do lavic, takto bude topení účinné a nebude velká spotřeba
elektrické energie. Na všechny tyto jmenované opravy budou potřeba nemalé finance.
Po dohodě se správcem naší farnosti p. farářem Mgr.Petrem Huvarem jsme se rozhodli
pomoci a uspořádáme veřejnou sbírku na tyto opravy.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Sbírka na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie
Vážení spoluobčané,
rada obce po zvážení rozhodla o uspořádání veřejné sbírky na opravu kostela Nanebevzetí
Panny Marie, o povolení sbírky jsme požádali krajský úřad, a to s platností na tři roky. Tato
sbírka bude účelová, první fáze proběhne v říjnu a listopadu letošního roku, darované
finanční prostředky budou použity na opravu oken kostela v Šilheřovicích. Z venkovní
strany budou vsazena izolační čirá dvojskla a posléze budou opravena stávající okna mozaiky. Tato investice si dle předběžných odhadů vyžádá nejméně 400 000,- Kč, část
prostředků poskytne farnost, část také soukromí dárci.
Darovat finanční částku bude možno vícero způsoby.
Každá domácnost dostane poukázku s předtištěným číslem účtu, pokud se občan naší obce
rozhodne darovat finanční obnos, může jen vepsat dle svého uvážení částku a tuto odeslat
buď poštou na zřízený účet, popřípadě taky bezhotovostním převodem, např. internetovým
bankovnictvím.
Samozřejmě, že také na obecním úřadě bude zapečetěná pokladnička, kde bude možno
darovat finanční prostředky hotově.
Věřím, že každý z nás si najde ve svém nitru důvod, proč darovat alespoň malou částku
na opravu našeho kostela, který je významnou dominantou naší obce a v roce 2013
si budeme připomínat 300 let od jeho výstavby.
Motto:
„Nejvíce dává ten, který má nejméně“
Ing. Martin Čecháček, starosta

Obec požádala o dotaci
V květnu podala naše obec žádost o dotaci z evropských fondů, a to z Regionálního
operačního programu (ROP) na projekt „Sportovně rekreační areál Baumšula“
(náklady cca 9 800 000,- Kč). Koncem roku se dozvíme, zda projekt u Regionální rady
uspěl.
Další projekt „Centrum obce“ z důvodu odvolání majitelů parcely sousedící s obecní
parcelou, na které má být postaveno zázemí pro komunální techniku neobdržel včas územní
rozhodnutí, nutné pro podání žádosti o dotaci. Krajský úřad po posouzení odvolání zamítl
jako neodůvodněné a potvrdil obci územní rozhodnutí, ale podat žádost již jsme nemohli,
neboť termín byl ukončen. Mohli jsme mít dvě želízka v ohni, náklady na Centrum obce
jsou opět cca 9 900 000,- Kč, dnes již zamítnuté odvolání nám zhatilo možnost podání
žádosti o dotaci, která v případě schválení Regionální radou mohla dosáhnout výše až 92,5%
nákladů.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně,
pobočka Šilheřovice
Vážení rodiče,
výtvarný obor ZUŠ Hlučín nabízí na pobočce ve vaší obci výtvarné vzdělání široké dětské
populaci od 6 do 18 let. Výuka je rozdělena na přípravné studium (6 − 8 let), základní
studium 1. stupně (8 − 14 let), základní studium 2. stupně (14 − 18 let). Probíhá jedenkrát
týdně ve zdejší základní škole v tříhodinovém bloku. Žáci se vzdělávají v předmětech plošná
tvorba, což je malba barvami a pastelem, kresba tužkou a křídami. Prostorová tvorba je
především modelování keramiky, papíru a různých přírodních materiálů.
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které rozvíjí jejich
různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy
s výtvarným zaměřením. Každý ročník je ukončen vysvědčením a po absolvování celého
cyklu získají žáci absolventské vysvědčení. Naši absolventi prošli středními uměleckými
školami v Ostravě, Zlíně, Praze a studovali vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty
architektury. Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí
amatérské výtvarníky s kultivovaným přístupem ke světu a ostatním lidem.
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ má pevná
pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí:
Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost - minimální
vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy (na rozdíl od různých
zájmových kroužků, domů dětí a mládeže nebo soukromé výuky, kde mohou vyučovat lidé
bez jakéhokoliv odborného vzdělání a kvalifikace).
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné vyučovací
hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku nebo malé skupině o 10 až 15 žácích. Tento
intenzívní způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto unikátní.
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují
rozsah a obsah výuky.
Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát
i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto
dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze z části.

Bližší informace o studiu na pobočce ve Vaší obci získáte u učitele
Vladimíra Harmana na tel: 736 121 942

Římskokatolická farnost Šilheřovice informuje
V roce 2008 jsme mohli vzpomenout 295. výročí zmínky o farním kostelu Nanebevzetí Panny
Marie v Šilheřovicích.
Podle kroniky a záznamů se historie našeho farního kostela otevírá v roce 1713. V tomto
roce byl kostel postaven jezuitskou kolejí v Opavě. Pokud si to dobře spočítáme, v roce 2013
bude slavit kostel své jubileum. Tedy přesně 300 let své existence. Nyní máme rok 2009,
do jubilejního roku zbývají 4 léta.
Jako farář zde působím od roku 2004, přesněji 8. 8. 2009 to bude již pět let, co jsem
do Šilheřovic nastoupil.
Několik věcí se během mého pětiletého působení podařilo zahájit, rozjet, některé akce také
již dokončit. (Mám teď hlavně na mysli jednu neméně důležitou oblast z mých aktivit, když
pominu hlavní náplň mé služby, čímž je duchovní a pastorační činnost – a tou je údržba
budov a všeho dalšího co je spojeno s chodem farnosti: (kostela, hřbitova, kaple a fary )).
Například hned po mém nástupu v roce 2004 – se započala již dříve plánovaná
rekonstrukce elektroinstalace a ozvučení kostela a hřbitova, na konci roku 2005 byla
rekonstrukce dokončena. V roce 2007 jsme opravovali kúr kostela, také tuto akci jsme
úspěšně dokončili. V okolí kostela a sousedícího hřbitova se pokládala nová dlažba
a vytvořily se nové chodníky, také nyní v posledním roce se řeší ve spolupráci s obcí vstup
do prostoru hřbitova – nové schody a ohraničení (ploty a zídka).
Jistých úprav doznal i interiér kostela, ať mám na mysli dříve zmiňovaný kúr, dále prostor
presbytáře s novým oltářem a ambonem, zákristie, chlopníky a nyní v neposlední řadě
prostor nad varhany ve věži s novým schodištěm a vstupem do půdních částí kostela.
Naším záměrem je k jubilejnímu roku dát alespoň ty nejdůležitější záležitosti v kostele
do pořádku. Jak jsem již zmínil na začátku, hodně se již podařilo uskutečnit, ale stále je
ještě co vylepšovat, dolaďovat, někdy i radikálně obnovovat a zachraňovat.
S přispěním obce by se měla uskutečnit v srpnu letošního roku oprava varhan, máme také
ještě plány s rekonstrukcí lavic – patrně se vše rozjede v příštím roce, dále se plánují jisté
opravy v hlavní lodi, které budou nakonec zakončeny výmalbou kostela, domlouváme se na
způsobu vytápění v prostoru hlavní lodě kostela – bude se nejspíš jednat o instalaci topných
těles do lavic.
Dostávám se k tomu hlavnímu, co mi leží na srdci, co v těchto dnech zaměstnává moji mysl,
na čem tedy dost záleží – nejen mi, ale také těm, kteří se o kostel starají, kteří to s naším
chrámem myslí dobře.
Zjistili jsme, že je potřeba opravit okna v lodi kostela a také hlavní oltářní okno - mozaiku
Nanebevzetí Panny Marie.
O co vlastně jde. Je potřebné – a také nám to bylo navrženo – zdvojit stávající okna, tzn.
za okna s mozaikou vložit nový rám s čirým sklem, nejdříve však stávající mozaiky
zrekonstruovat a poté vložit zpět spolu s novými okny na původní místa v kostele.
Chtěl bych se na vás obrátit s prosbou – svým jménem za svou osobu, ale i za celou farnost,
o pomoc při opravě oken kostela.
Kostel je dominantou obce, myslím si, že pro každého občana má nějaký význam, ať už
duchovní nebo kulturní.
Na tuto akci budou potřebné jisté prostředky, částka a rozpočet se již připravují.
Tento článek píši jako předběžnou informaci občanům Šilheřovic spojenou s konkrétní
prosbou o finanční příspěvek.
Kdy se konkrétní sbírka uspořádá, bude včas oznámeno.
Děkuji za vaši pozornost.
P. Petr Huvar, farář v Šilheřovicích

Upozornění Městského úřadu Hlučín - Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 01.01.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon
upravuje mimo jiné
podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Dne
01.08.2009 nabyly účinnosti ust. zákona č. 206/2009 Sb., kterým byl tento zákon o
sociálních službách částečně novelizován.
Příjemce příspěvku na péči je podle tohoto zákona povinen:
-

-

-

-

písemně ohlásit Městskému úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví do 8
dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo
výplatu,
na výzvu Městského úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví osvědčit
skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do
8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčí-li Městský úřad Hlučín, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví lhůtu delší,
písemně ohlásit Městskému úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví
změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném
ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké nebo jiné fyzické osoby
nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě,
využívat příspěvek na zajištění pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
uvedenou v § 83 nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo speciálním lůžkovým
zdravotnickým zařízením hospicového typu.

- osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, je
povinna písemně ohlásit přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného léčebného
ústavu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost
nemůže zejména vzhledem ke svému zdravotnímu stavu splnit příjemce příspěvku na péči
(jde zejména o hlášení hospitalizací v nemocnicích)
Zákon ukládá povinnost oznámit osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v §
83 zákona o sociálních službách, která poskytovala oprávněné osobě pomoc úmrtí
oprávněné osoby, a to do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby. Pokud tato povinnost
nebude splněna, půjde o přestupek podle zákona o sociálních službách, za který může být
uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěU Hlučín
Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín

Topná sezóna
V naší obci převážná většina domácností používá k topení plynové nebo elektrické kotle.
Se zdražováním energií část domácností začala opět k vytápění používat kotle na tuhá
paliva, čímž se ale zvýšil výskyt negativních emisí v naší obci, řešili jsme také oprávněné
stížnosti občanů na zhoršení ovzduší v minulé topné sezóně. Pokud se někdo rozhodne
k vytápění pevnými palivy, měl by používat jen kvalitní koks, černé uhlí, dřevo a štěpky,
v žádném případě do kotlů nepatří plasty, kartóny od nápojů, dřevotříska, železniční
pražce, různé gumy, nejlépe je nepoužívat ani hnědé uhlí. Važme si zdravého ovzduší v naší
obci!
Ing. Martin Čecháček, starosta

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ve dnech 16. – 18. října 2009 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění:

ulice Horní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Sokolská
areál Baumšula
ulice Dolní (u statku)

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven před budovou obecního úřadu ve dnech

16. – 17. října 2009. 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 16. – 17. října 2009. 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.

NAŠI JUBILANTI
Matúšú Anna
88 let
Tomčíková Lucie
87 let
Winkhoferová Anna-Marie 85 let
Aujezdská Marta
85 let
Tvrdá Ludmila
85 let
Nováčková Gertruda
83 let
Gavlíčková Klára
83 let
Honaizerová Helena
80 let
Martínková Věra
80 let

Sládek Karel
Cigan Gerhard
Šašek Josef

98 let
87 let
81 let

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti
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