Šilheřovický zpravodaj
Červenec 2010

Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu a začátkem června nám příroda opět ukázala
svou sílu, tyto měsíce byly poměrně chladné a srážkově nad
normálem, dle údajů Hydrometeorologického ústavu spadlo
v měsíci dubnu 69 mm a v květnu 250 mm srážek, nadměrné
srážky způsobily nasycení půdy vodou. Následkem podmáčení
půdy a silného větru došlo také k vyvrácení statných stromů na
okraji parku na hlavní silnici. Začátkem června v Šilheřovicích
vydatný déšť způsobil obci místy lokální záplavy. Na několika
místech došlo k vylití potoka z břehů a k zatopení několika
sklepů, voda však po několika hodinách byla korytem potoka
odvedena a způsobila jen lokálně menší škody, oproti jiným
oblastem Moravy zanedbatelné. Od povodní v roce 1997 to bylo
poprvé, co v takové míře došlo k vylití potoka. Některé škody,
jako např. poškozená komunikace na Bělidle, propadlý
chodník na ulici Střední a jiné menší škody jsme již stihli opravit.
Při záplavách a likvidaci spadlých stromů obětavě pomohl sbor našich dobrovolných
hasičů , za což jim děkuji. Poděkování také zaslouží všichni spoluobčané, kteří přispěli
ke zvládnutí problémů při povodních.
Kalendářní léto teprve začalo, dětem prázdniny, doufám že za dva měsíce budeme moci
říci oblíbené „Léto budiž pochváleno“, do nadcházejících letních dnů Vám přeji hodně
optimismu a letní pohody.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Naše obec získala další dotaci
Naší obci se podařilo získat další finanční dotaci, tentokrát na obnovu historických alejí
podél polních cest, které jsou vedeny jako cyklostezky . Podali jsme žádost o dotaci do
13. výzvy Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 6 - Zlepšování stavu
přírody a krajiny a na náš projekt obnovy alejí nám byla přiznána dotace ve výši
831.397,- Kč. Projekt řeší obnovu alejí podél polní cesty pod parkem a podél části cesty
ke Křivé lípě.
Naši předkové nám zanechali v Šilheřovicích krásnou a ceněnou krajinu, nyní je ale řada
na nás, abychom dalším generacím cenné stromořadí zanechali v dobrém stavu.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 28. června 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:

1. Program zasedání s doplněním bodu č. 21- Možnost zřízení fondu oprav kanalizace
a čističky
2. Závěrečný účet SOMH za rok 2009 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
3. Rozpočtové úpravy č. 2/2010
4. Směnu parcel dle geometrického plánu č. 1340-5112/2009 ze dne 4. 9. 2009 mezi obcí
Šilheřovice a manžely Poláškovými
5. Záměr na převod pozemku č. 1441/8 podle zákona č. 229/1991 Sb. a odkoupení
restitučního nároku dle stanovené ceny pozemku a tržní cenou postupovaného
nároku
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na projekt Sportovně rekreační areál Baumšula
7. Ve smyslu § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), předložené návrhy na pořízení
územního plánu Šilheřovice
8. Předložení návrhů o zanesení pozemku do územního plánu obce, a to žádosti na
parc. č. 1435/18 a č. 1435/19
9. Vyhotovení projektu na rekonstrukci koryta potoka
10. Vyhotovení projektu na prodloužení kanalizace ČOV na ul. Kostelní
11. Vyhotovení projektu na prodloužení kanalizace na odvod dešťových a povrchových
vod na ul. Kostelní
12. Vyhotovení projektu na rekonstrukci povrchu cyklostezek

Zastupitelstvo obce pověřilo:
1.
2.
3.

Starostu obce k podpisu smlouvy o převodu parcel dle geometrického plánu a
zápisu do katastru
Starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Starostu obce zpracovat návrhy na zřízení Rezervního fondu na opravy vodovodů a
kanalizací a návrhy předložit na příštím zasedání

Projekty na rekonstrukci koryta Šilheřovického potoka
Povodně, které zahrozily v Šilheřovicích v květnu a červnu potvrdily potřebu zpevnění
břehů a regulaci Šilheřovického potoka. V současné době dokončujeme projekt
na rekonstrukci koryta podél ulice Dolní, kde jsou na zpevnění koryta navrženy
kamenné gabiony, které mají dobrou stabilitu a přírodní vzhled, proto esteticky působí
velmi dobře. Dále bude zadán projekt na zpevnění koryta potoka prakticky v celé jeho
délce. Ve zpevněném korytě bez překážek o stejné šířce má voda možnost rychleji
odtékat, což je při přívalových deštích významné.
Ukázala se také potřeba výhledově provést opravu mostku přes potok na ulici Spojovací,
na tuto rekonstrukci bude také vyhotoven projekt.
Ing. Martin Čecháček

Rada obce se v období měsíce květen 2010 – červen 2010 zabývala:
• Žádostmi o finanční příspěvek
• Informací o konání rybářské soutěže mládeže v Šilheřovicích
• Informací o zařazení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce chodníků“ do
projektu náhradních
• Zakázkou „Oprava komunikací Zahradní, Souběžná, U Obory, Školní“
• Zakázkou „Chodník podél krajské silnice III/4696 na ul. Střední, Dolní a podél
komunikace Kostelní“
• Zakázkou „Oprava opěrné zdi“
• Stížnosti občanky obce
• Přípravou výběrového řízení na zhotovitele technické dokumentace na řešení
odvedení povrchových vod a zatrubnění příkopu na ul. Kostelní
• Stavem komunikace do Hati („Důlky“)
• Prominutím dluhu poplatku za komunální odpad do roku 2008
• Žádostmi o byt
• Projektem „Sportovně rekreační areál Baumšula“
• Přípravou výběrového řízení na výměnu střešní krytiny včetně oplechování na
obecním domě č. 210
• Žádostmi o strom určeného k pokácení
• Povodňovou situací v obci
• Žádostí ZŠ Šilheřovice o změnu plateb na provoz
• Žádosti o povolení konání Speciální zkoušky z vodní práce
• Záměrem na směnu pozemků dle Geometrického plánu č. 1340-5112/2009
• Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ
• Územním plánem obce
• Dopisem ministryně životního prostředí
• Žádostmi o vyjádření
• Projektem „Výstavba vodoměrné šachtice“
• Smlouvou o dílo č. 8/2010 (rekonstrukce autobusové zastávky Šilheřovice) a č. 9/2010
(Chodník podél ul. Sokolské)
• Přípravou zasedání zastupitelstva obce
• Přijetím brigádníků z řad studentů na pomocné práce
• Návrhem dopravního značení na ul. Kostelní a Úzké
• Smlouvou o dílo č. 5/2010 na projekt ul. U Obory
• Žádostí o prodloužení linky hromadné dopravy číslo 68
• Žádost o zpevnění břehu potoka a žádostí o opravu terénu na ulici Studená
• Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze SMP NET,
s.r.o.
• Nákupem laviček pro kulturní akce
• Přípravou výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce sociálního zázemí
v obřadní síni
• Nabídkou na zhotovení opěrné zídky na ulici Zahradní
• Rozpočtovými úpravami č. 2/2010
• Žádostí o projednání realizace projektu vybudování kanalizační sítě na ulici Kostelní
• Dlužníky za vodné a stočné
• Nákupem vitríny pro hřbitov
• Zhotovením žádosti o dotaci na zateplení horní ZŠ
• Vyúčtováním plynu
• Odměnou ředitelce ZŠ a MŠ Šilheřovice

Poděkování občanům, spolkům a organizacím za podporu aktivit v obci
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na úpravě veřejných prostranství, na pořádání
kulturně společenských akcí, nebo tyto akce nějakým způsobem podporují.
Obec Šilheřovice děkuje:
Paní Michálkové Kristě
- za péči o veřejnou zeleň na svahu pod hřbitovem
Spoluobčanům
- za údržbu zeleně před svými pozemky, údržbu chodníků a komunikací
- za hlášení poruch na majetku ve vlastnictví obce (veřejné osvětlení, vodovod atd.)
- za práce při odstraňování škod při záplavách
SDH Šilheřovice
- za pomoc při odstraňování povodňových škod v Šilheřovicích a Bohumíně
Unii rodičů
- za pořádání kulturních akcí a dále akcí pro děti a žáky ZŠ
Seniorům z Klubu důchodců
- za uspořádání společenské akce ke Dni matek
MŠ Šilheřovice
- za uspořádání kulturní akce ke Dni matek v Obecním sále
ZŠ Šilheřovice
- za prezentaci kroužků v tělocvičně
- za uspořádání akce „ Rozloučení ze školy s žáky 9. třídy“
Klubu TJ SOKOL
- za spolupráci se spolky při pořádání sportovně kulturních akcí
Zaměstnancům údržby obce
- za práce při odstraňování povodňových škod
Zaměstnancům OÚ
- za spolupráci při pořádání kulturních akcí
Děkujeme také všem, kteří se jakkoliv podílejí na zkvalitňování života v naší obci!
Ing. Martin Čecháček
Starosta

TJ Sokol v I.A třídě uspěl
Mužstvo mužů TJ Sokol Šilheřovice se ve fotbalové soutěži 1.A třídy neztratilo
a v prvním ročníku svého působení v této skupině získalo 35 bodů a obsadilo pěkné
6. místo. K tomuto umístění mužstvu mužů blahopřeji!
V letošním roce Obec Šilheřovice opět ze svého rozpočtu významně podpořila výstavbu
areálu TJ Sokol částkou 240.000,- Kč, tyto finance budou účelově použity na projekt
nových šaten, případně přeložky inženýrských sítí.
Ing. Martin Čecháček
Starosta

Letošní investice v obci
Letošní rok bude bohatý na investiční akce, bude opravena opěrná zeď mezi parcelami
č. p. 390/40 a č. 391, dále budou opraveny chodníky a komunikace, zahájena bude stavba
„Prodloužení kanalizace ČOV“, vystavěna opěrná zeď pod kostelem, která zachytí svah
hřbitova a také bude provedena nutná výměna střešní krytiny na budově č. p. 210
(Obecní sál).
Oprava opěrné zdi:
Tato akce byla zahájena v květnu, již se dokončuje, jedná se o výstavbu opěrné zdi mezi
parcelami č. p. 390/40 a č. 391, která zabrání další erozi původní pískovcové zdi a sesutí
svahu.
Chodníky:
V měsíci červnu byla zahájena rekonstrukce chodníků v obci, prodloužení se dočká
chodník na ul. Kostelní až po vstup do ZŠ 2. stupně, dále bude rekonstruován chodník
v centru obci podél zámkové zdi mezi bránou do parku naproti Hotelové školy až po
bránu u restaurace Rudolf II. a chodník od ulice U Parkoviště až po ulici Zahradní.
Komunikace:
Byla zahájena oprava povrchů komunikací Zahradní, Souběžné, Školní a části
komunikace U Obory. Tyto komunikace dostanou nový asfaltový povrch, místy budou
rozšířeny. Na ulici Zahradní v zatáčce bude vystavěná malá opěrná zídka z palisád,
kterou se podchytí svah a umožní rozšíření povrchu komunikace. Dále bude provedena
oprava povrchu komunikace Studené, kde po uložení inženýrských sítí do tělesa
komunikace je již možno položit asfaltový povrch.
Prodloužení kanalizace ČOV:
V letošním roce bude provedena stavba “Prodloužení kanalizace ČOV“ na ulici Do
Kopce, prodloužení vyřeší napojení rod. domů v této lokalitě na kanalizaci ČOV.
Opěrná zeď pod kostelem:
Bude vystavěna opěrná zeď, která zachytí svah pod hřbitovem u kostela Nanebevzetí
Panny Marie, zeď bude obložena přírodním kamenem způsobem, jako je provedeno
schodiště ke kostelu, tuto akci zahájíme po Šilheřovickém odpustu.
Výměna střešní krytiny:
Bude provedena výměna střešní krytiny na budově č. p. 210 (Obecní sál), původní
krytina je ve špatném stavu a do budovy přes několikeré opravy zatéká. Místo plechu
bude použit kanadský (bonský) šindel.
Ing. Martin Čecháček

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech 16. – 18. července 2010 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění : ulice Horní (u hájenky)
ulice Ke Kovárně
ulice U Parkoviště
ulice Dolní (u statku)
Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.

Dotace z Evropské unie umožní vybudovat nový Sportovně rekreační areál
Šilheřovice - Baumšula
Obec Šilheřovice získala dotaci na projekt „Sportovně rekreační areál Šilheřovice Baumšula“. Jedná se o finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 20013, Oblast podpory – Rozvoj
venkova.
Dotace, která tvoří 92,5 % celkových způsobilých nákladů projektu, je určena
na vybudování nového sportovně rekreačního areálu, jenž bude sloužit zejména žákům
místní základní a střední školy, obyvatelům obce, návštěvníkům a v rámci spolkové
činnosti. Nový areál bude disponovat dvěma víceúčelovými hřišti pro tenis, nohejbal,
volejbal, basketbal a tenis, rovněž bude vybudována běžecká dráha pro hasičské sporty
a zřízen bude také dětský koutek s herními prvky, lanovou dráhou pro děti a mobiliářem
(lavičky, stůl, odpadkové koše apod.). Součástí projektu je také úprava okolí areálu
a zatravnění. Díky projektu bude zregenerována doposud nevyužívaná plocha
(brownfield), která bude díky projektu zcela nově využita (pro volnočasové aktivity
občanů, spolkovou činnost a výuku škol).
Termín dokončení realizace celého projektu je naplánován nejpozději na 30. listopadu
2011. Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 9.955.192,77 Kč, maximální výše
dotace, která může být na realizaci poskytnuta, činí 8.969.089,71 Kč.

Plán dovolené – Dětská ordinace Šilheřovice
V období 19. 7. - 23. 7. 2010 a 9. 8. - 13. 8. 2010 bude dětská ordinace zavřena z důvodu
čerpání dovolené.
Zástup v době od 8.00 do 12.00 hodin na příjmové ambulanci Dětského oddělení Ostrava
– Fifejdy, Janovského 6.

Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ Šilheřovice
Vážení rodiče,
přiblížil se závěr školního roku 2009/2010, proto bychom chtěli poděkovat všem našim
sponzorům, Obci Šilheřovice, TJ Sokolu Šilheřovice, Vám rodičům a učitelům
za prostředky a čas, který jste věnovali ve prospěch akcí pořádaných unii rodičů.
Všechny tyto akce byly mimořádně úspěšné, včetně stanování, z kterého jsme měli obavy.
Přehled akcí na školní rok 2010/2011 bude zveřejněn v zářijovém zpravodaji.
Dále chci poděkovat všem členkám unie rodičů (i jejich rodinám) za práci, aktivitu a čas
který věnují dětem.
Za výbor unie Marcela Lazarová

Povinná výměna řidičských průkazů

Upozornění řidičům:
Držitelé řidičského průkazu vydaného v době od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou povinni
tento doklad vyměnit za nový do 31. 12. 2010 !!! Výměna ŘP je bezplatná !!!
Od 1.5. 2004 je vydáván nový typ , tzv. EURO řidičského průkazu, který musí mít každý
řidič nejpozději 1.1. 2014. Na rozdíl od všech předcházejících typů řidičských průkazů je
platnost tohoto dokladu časově omezena, a to na 10 let

Jak postupovat při výměně.
Výměna ŘP se provádí podle místa trvalého pobytu držitele. Ten musí s sebou donést
jednu fotografií o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající jeho podobě v době podání
žádosti, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která je k
dispozici na pracovištích odboru dopravy. Žádost je nutno vyplnit a podepsat.
Úřední hodiny pro veřejnost Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín:
pondělí, středa:
8 - 17 hod. / každé první pondělí v měsíci do 19 hod. /
úterý, čtvrtek:
8 - 14 hod.
pátek:
pouze pro objednané klienty
Bližší informace je možno získat na tel.č. 595 020 343

Výměnu ŘP neodkládejte!!
S blížícím se koncem termínu vždy narůstá čekací doba na vyřízení dokladu, na úřadě se
tvoří fronty.
Držitelé ŘP vydaných před termínem 1. 1. 1994, které již pozbyly platnosti, mohou také
požádat o jejich výměnu. Ta je však již zpoplatněna 50 Kč. Řidič, který usedne za volant
s neplatným dokladem, může být ve správním řízení pokutován ve výši 1.500 –
2.500,- Kč. Informace o povinné výměně ŘP lze také najít na webových stránkách
ministerstva dopravy – www.vymentesiridicak.cz.
Lada Dobrovolná
Mluvčí města Hlučín

Mezinárodní řidičské průkazy
Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí a budete tam řídit motorové vozidlo, vlastní
nebo zapůjčené, musíte mít pro tyto účely platný řidičský průkaz uznávaný konkrétním
státem, na jehož území se pohybujete.
Česká republika je signatářem mezinárodních úmluv OSN o silničním provozu, a to
uzavřené v Ženevě roku 1949 a úmluvy uzavřené ve Vídni roku 1968, jejichž signatáři se
zavázali k vzájemnému uznávání národních řidičských průkazů, které odpovídají
vzorům podle zmíněných úmluv.
V současné době existuje v ČR několik druhů platných národních řidičských průkazů,
které odpovídají výše uvedeným úmluvám.
Další možností je požádat o vydání mezinárodního řidičského průkazu.
V ČR jsou vydávány dva druhy mezinárodních řidičských průkazů:
- podle úmluvy z Vídně, platí tři roky ode dne vydání na území všech států, které jsou
signatáři této úmluvy,
- podle úmluvy z Ženevy – platí jeden rok ode dne vydání na území všech států, které
jsou signatáři této úmluvy.

Mezinárodní řidičské průkazy, které neplatí na území státu jeho vydání, vydávají
příslušné odbory obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.
K jeho vydání musí žadatel předložit:
- vyplněnou žádost
- český řidičský průkaz
- platný občanský průkaz
- 1 fotografii
- 50,-Kč poplatek
Dále upozorňuji, že pokud necestujete vlastním vozidlem do zahraničí, je dobré mít
s sebou písemný doklad o tom, že vlastník vozidla (též autopůjčovna a v případě, že se
jedná o služební vůz) souhlasí s tím, abyste užívali jeho vůz pro cesty do zahraničí. Je
vhodné obstarat si toto potvrzení v jazyce státu, kam cestujete nebo alespoň v jazyce
anglickém.
Vážení řidiči,
protože se blíží čas dovolených, uvádím informace, které můžete využít při svých cestách
osobními vozidly v některých státech Evropy.

Stát

Nejvyšší dovolená rychlost
(km/hod)
mimo
v obci
obec
na dálnici

Povolené
množství alkoholu
v krvi (promile)

Povinné svícení

Belgie

50

90

120

0,5

při špatné viditelnosti

Bělorusko

60

90

100

0

při špatné viditelnosti

Bulharsko
Česko

50

90

120

0,2

při špatné viditelnosti

50

90

130

0

celodenní

Dánsko

50

80

110

0,5

celodenní

Francie

50

90

130

0,5

celodenní

Chorvatsko

50

90

130

0,5

celodenní

Itálie

50

90

130

0,5

celodenní

Maďarsko

50

90

0

celodenní

0,5

při špatné viditelnosti

Německo

50

100

120
130
doporučeno

Nizozemsko

50

80

120

0,5

při špatné viditelnosti

50/60

90

130

0,2

celodenní

Portugalsko

50

90

120

0,2

Rakousko

50

100

130

0,4

Rumunsko

50

90

120

0

Rusko
Řecko

60

90

110

0

50

90

120

0,5

Slovensko

50

90

130

0,2

celodenní

Slovinsko

50

90

130

0,5

celodenní

Španělsko

50

90

120

0,5

Švýcarsko

50

80

120

0,5

Turecko

50

90

130

0,5

při špatné viditelnosti

Ukrajina

60

90

130

0

při špatné viditelnosti

Velká Británie

48

96

112

0,8

při špatné viditelnosti

Polsko

při špatné viditelnosti
celodenní
při špatné viditelnosti
celodenní
při špatné viditelnosti

při špatné viditelnosti
celodenní

V Polsku je povolená rychlost 50 km/hod v době od 5 do 23 hodin, 60 km/hod v době od
23 – 5 hodin.
Poskytnuté informace jsou bohužel bez záruky, protože mohlo dojít od zpracování
přehledu ke změnám.
Dále bych rád upozornil:
- ve většině států je nutné v některých případech použít bezpečnostní vestu, která musí
být v kabině vozidla, nikoliv v zavazadlovém prostoru vozidla,
- v SRN platí, že v případě špatných povětrnostních podmínek, při kterých je snížená
viditelnost pod 50m, platí na dálnicích nejvyšší dovolená rychlost 50km/hod.,
- za snížené viditelnosti ve dne platí na dálnicích ve Francii nejvyšší dovolená rychlost
110/km/hod.,
- podle ustanovení mezinárodních úmluv OSN Vám za závažné porušení předpisů o
silničním provozu může být v zahraničí udělena nejenom vysoká pokuta, ale i odebrán
řidičský průkaz.
Přeji šťastnou cestu.
Robert Vitásek

Události posledních dní v mateřské škole:
Před blížícími se prázdninami se naše mateřská škola zúčastnila mnoha
zábavných akcí, vystoupení a školních výletů, kde se naše děti naučili nejen něco nového,
ale také se pobavily a vydováděly.
Dne 29. 5. 2010 se konal v kinosále DEN DĚTÍ v režii SRPŠ, kde na děti čekal
bohatý program. Jako hosté dorazilo divadélko Jana Stuchlíka, které zajistilo program
celého odpoledne. V podvečerních hodinách proběhlo PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ, kde jim
byla předána šerpa, taštička s překvapením a diplom za účast v kroužku „Barvička“
pod vedením p. uč. Marcely Šlosárkové.
Po deštivém období jsme s radostí vyrazili na ŠKOLNÍ VÝLET za sluníčkem
do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Navštívili jsme Valašskou dědinu s jejími
význačnými vesnickými budovami jako je např. kostel, mlýn apod. Děti nejvíce zaujaly
domácí zvířátka a výklad pana mlynáře a seznámení s provozem mlýna.
V pátek 11. 6. 2010 se předškolní děti k večeru dostavily do školky na rozlučkový
večírek KOUZELNÁ NOC, kde proběhlo hledání pokladů s plněním fyzických
dovedností a sladkou odměnou. Po návratu jsme se posilnili opékanými párky a pak
následovala „pyžamová“ diskotéka. Děti tančily a dováděly v pyžamech svých maminek
a tatínků. V pozdních hodinách jsme se vydali na stezku odvahy, kde si děti hledaly svou
oblíbenou hračku. Po dlouhém a náročném večeru jsme ulehli do svých pelíšků a sladce
spali. K ránu si děti vyzvedli jejich rodiče.
V půlce měsíce června předškolní děti poprvé navštívily SOLNOU JESKYNI
v Hlučíně, kde nejen děti inhalovaly, ale také se zúčastnily soutěže o nejkrásnější výkres
solné jeskyně. 1. místo získala Natálka Plačková – gratulujeme.
Dlouholetý soubor MAJIČEK pod vedením p. uč. Barbary Slavíkové vystoupil
se svým programem v Ludgeřovicích k oslavě jubilantů a později v charitním Domě
sv. Mikuláše. Svým programem děti potěšily převážně nemocné babičky v charitním
domě, kdy alespoň na chvíli zapomněly na své trápení.
Za MŠ G. Kaločová

Příjemné prožití dovolených a prázdnin plných slunce a pohody
Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Šilheřovice!

Činnost Základní školy v květnu a červnu 2010
KVĚTEN
5.5. - se uskutečnila jistě největší akce v tomto školním roce – exkurze do Prahy, které
se zúčastnilo 101 dětí od 2. do 9. třídy s dvacetičlenným dozorem vyučujících a
rodičů. Jízdné v plné výši hradila dětem Unie rodičů, za což jí velmi děkujeme,
protože tak byla umožněna návštěva Prahy všem dětem bez ohledu na finanční
situaci v rodině. Z finančního daru bylo možno zaplatit i část školního výletu pro
jednotlivé třídy.
12.5. - Keramická dílna se ZŠ Chalupky (Mgr. Lamschová)
17.5. - Prezentace kroužku AJ na interaktivní tabuli pro rodiče (Mgr. Veselá)
25.5. - Prezentace kroužků v tělocvičně: rytmika (Mgr. Krčmářová), keramika
(Mgr. Lamschová), sportovní kroužek (Mgr. Hlaváčková), vaření (v zastoupení za
Ing. Obermanovou zajistily pohoštění pro rodiče Mgr. Fucimanová a
Mgr. Válová), dramatický kroužek (Mgr. Lukavcová) a přírodovědný kroužek
(Mgr. Mertová).
31.5. - Beseda žáků 5. třídy o Janu Werichovi s panem Karlem Bartovským
- SDRUŽENÍ WERICHOVCI OSTRAVA ve spolupráci s Místní knihovnou
Šilheřovice
V průběhu května se uskutečnil v 5. třídě PROJEKT ZDRAVÉ ZUBY (Mgr.
Mertová)
Výtvarné soutěže:
Namaluj zmrzlinový svět –Twister – Algida – účast všech tříd (vyučující VV)
Malovaná písnička – 8. + 9. tř. (Mgr. Žvaková)
ČERVEN
5.6. - Dětský den ve spolupráci s UR
18.6. - Školní výlet nižšího stupně – ZOO Ostrava a VII. třídy
V průběhu června proběhl projekt v 1. – 5. třídě CESTA KOLEM SVĚTA
22.6. - Soutěžící z vyššího stupně pod vedením Mgr. Fucimanové získali 1. místo
v krajské soutěži EVROPA KOLEM NÁS, kterou pořádá Asociace
středoškolských klubů ČR Brno
23.6. - Olympiáda příhraničních škol v Tworkowě. Naši žáci byli velmi úspěšní, o čemž
svědčí 4 získané poháry a úctyhodný počet medailí.
24.6. - Školní výlet IX. třídy
25.6. - Projekt v 1. – 5. ročníku SVĚTADÍLY
26. – 27.6. - Stanování žáků s rodiči na hřišti TJ Sokol – akce UR ve spolupráci
s pedagogy ZŠ
29.6. - Rozloučení s žáky IX. třídy v budově vyššího stupně v 16.00 h, kulturní program
připravila Mgr. Válová, od 18.00 závěrečný večírek vycházejících žáků
30. 6. - Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010 a rozdání vysvědčení
Zpracovala Mgr. Silve Žvaková

Povodeň 2010 z pohledu člena jednotky dobrovolných hasičů Obce Šilheřovice
Je květen měsíc jara, lásky a však pro pár kluků z obce začíná měsíc plný napětí,
povinností, odříkání a v neposlední řadě také výměny názorů se svými partnerkami. Již
6. 5. 2010 jsme vyjížděli k zatopení cvičné golfové louky, kde hrozilo zničení věcí v
hodnotě cca 100.000,- Kč (lednička, podavač golfových míčků, sekačky a drobného
materiálu), které místní pracovníci využívají. Ano je to ta budova, která již 3x vyhořela.
K dalšímu zásahu došlo o deset dní později tedy 16. 5. 2010, kdy se v celém
Severomoravském kraji povodně již rozmáhaly na všechny strany. Byla neděle, jako
každý občan jsem ji trávil po svém, někteří na bazéně, jiní u televize avšak pár
vyvoleným se v obci rozezněly tóny výstražného volání ze stanice v Bruntále, kde se
nachází také Krajské operační středisko hasičského záchranného sboru České republiky
(KOPIS) pro naší oblast. Jednalo se o povodeň v Hati, zatopení místní části Rychlovec.
Po seběhnutí na zbrojnici, upravení se do zásahových obleků a ohlášení na KOPIS nám
bylo řečeno, že si nás nechávají jako zálohu
na stanici společně s klukama z Darkovic.
Po necelém dvouhodinovém čekáním konečně zazvonil telefon se zprávou, že můžeme jít
domů.
Všichni kluci se převlékli a šli každý po svém. Já měl domluvenou návštěvu v
Antošovicích, a tak jsem se tam vydal, jenže jak jsem jel po cestě, která vede k osadě
Paseky, jsem si všiml, že přede mnou je kolona několika aut a cesta byla zablokována
spadlým stromem, který byl asi ve ¾ cesty. Neváhal jsem tedy, zavolal na KOPIS, ohlásil
situaci. Ptali se mě, zda naše jednotka má k dispozici motorovou pilu, neboť všechny
sbory již byly venku a řešili jiné situace, tak jsem řekl že pilu máme. Po ukončení hovoru
jsem nasedl do auta, otočil jsem se a spěchal na zbrojnici, mezitím spadl celý ohlašovací
server v Bruntále, ale SMS - zprávy naštěstí přišli strojníkům naší jednotky, a tak jsme
se všichni vydali řešit tuhle situaci. Vyjížděli jsme v tomto případě oběma auty, jak DA
Renault Mascott tak i naší ,,Maňou” ( cisterna CAS 32 T 148 ), a to v případě, zda by
bylo nutné celý strom skácet popř. lanem potáhnout na určitou stranou, neboť celý
strom byl nahnutý na vozovku a mohlo by tak dojít k poškození vozovky. Jednalo se však
k odstranění větve o průměru cca 25 cm. Po ukončení zásahu se celá jednotka vrátila
zpět na zbrojnici a všichni se opět věnovali svým činnostem až do večera.
Jenže, aby toho nebylo málo, již v pokročilých nočních hodinách byl veliteli místní
jednotky p. Lubomírovi Michálkovi občanem obce nahlášen spadlý strom, o kterém mě
posléze informoval také starosta obce p. Martin Čecháček. Po vyhlášení poplachu
jednotka vyjížděla v počtu cca 6 hasičů. Za použití motorové pily a CAS 32 byl strom
odstraněn a jednotka se vrátila zpět na zbrojnici. Všechny tyto situace jsme řešili za
neustálého deště, avšak největším paradoxem toho dne byl výjezd jednotky v Havířově,
kdy kluci jeli na požár průmyslových objektů ve stejném čase jako my na tenhle strom.
Tak to byla neděle 16. 5. 2010 v rozmezí od 15:30 do 23:00 hodin.
Jelikož déšť stále neustával a půda byla nasákla vodou, hladina místního potoka stoupla
až na hranici vylití a toto nastalo v pondělí 17. 5. 2010 kolem poledních hodin, kdy došlo
k zatopení ulice Ke Kovárně a ulice Studená, ještě večer před tím pár kluků volalo do
práce že nepřijdou kvůli počasí. Výjezd byl okamžitý, neboť po telefonickém oznámení
velitele z Hati jednotka držela hotovost, neboť hrozilo přelití vody přes přepad místní
hráze a následné zatopení celé obce. Voda na ulici Ke Kovárně začala kulminovat po cca
2 hodinách a tak jednotka provedla odčerpání dvou sklepů, úklidu vozovky a vrátila se
zpět na zbrojnici. V průběhu situace se počasí umoudřilo, přestalo pršet a situace se
uklidnila taky v Hati.
Následný den 18. 5. 2010, kdy už všichni kluci se vrátili do svých zaměstnání, nám byl po
oznámení KOPISu v odpoledních hodinách vyhlášen poplach k likvidaci dvou stromů
spadlých na příjezdovou komunikaci do Šilheřovic. Ještě v týž den, jsme začali na

zbrojnici všechno uklízet, sušit všechny zásahové komplety, boty, rukavice, helmy,
všechny věci umýt. To jsme ještě nevěděli co nás čeká v následujících dnech.
Všichni občané zajisté sledovali zprávy a poslouchali rádia, informovali se o povodňové
situaci, která probíhala v kraji a podepsala se taky na naší jednotce. Po třech dnech
relativního odpočinku nastala situace, kterou snad nikdo z nás nečekal. Byli jsme
povoláni k odstraňování škod do Bohumína, tedy města, které bylo zatopeno snad nejvíc.
Poplach byl vyhlášen v půl desáté ráno, a někteří spěchali z práce, tak jako já, aby to
stihli a někteří co dělají na směny, tak byli v obci a chystali věci. Po ohlášení na KOPIS,
že vyjíždíme, nám bylo řečeno, že se máme dostavit na stanici HZS MSK stanice Ostrava
– Přivoz, pro představu vás občanů, vám vyjmenuji pár jednotek, kteří se zúčastnili toho
zásahu: Darkovice, Hlučín, Bílovec, Slatina, Ratíškovice, Pustá Polom, Fryčovice,
Hodslavice, Studénka a další. V Ostravě nám důstojníci HZS řekli, které jednotky budou
mít jaké úseky, a jaké úkoly budou plnit. Posléze se všechny jednotky přesunuly do
Bohumína, naše skupina dostala úsek Vrbice, kde jsme pomáhali s vynášením věcí do
kontejnerů, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Na místních občanech jsme viděli, že
jsou rádi za pomoc, kterou jsme jim nabídli, ale setkali jsme se také s negativními
názory. Na mě, jako na člověka, tento výjezd zapůsobil dosti emotivně, neboť ti, kteří
tam nebyli, tak si absolutně nedokážou představit, co se tam vlastně dělo, neboť to co
bylo ve zprávách bylo jen útržkovité a dosti neinformativní. Zásah trval až do 8.00 do
večera, na jednu místnost se počítalo cca 60 – 100 kubíků vody. Celkově všechny
jednotky odčerpaly 54 sklepů v 10-ti hodinovém intervalu, při technice, která čerpala při
plném výkonu 3 kubíky vody za minutu. Večer jsme se všichni vrátili unaveni.
Druhý den, jsme se všichni dostavili na zbrojnici abychom všechno uklidili.
Následoval 10-ti denní klid, byla středa 2. 6. 2010, ráno všichni jako já odjeli do práce,
někteří šli spát po noční směně, jiní zase ještě spali. První vodu, kterou jsem viděl, byla
vedle p. Bartschové, ta se tlačila z kanálu a šla směrem do potoku pod zámeckou zeď. Po
příjezdu do práce, jsem vedoucímu hlásil, že pravděpodobně zase odjedu kvůli povodním
v naší obci, a tak se stalo, starosta obce p. Martin Čecháček požádal Krajské operační
středisko hasičského sboru v Bruntále o technickou pomoc naší jednotky. Následně byl z
KOPISu vyhlášen poplach, celá situace proběhla v rozmezí 10 minut, a povím vám, že
dostat se z Hlučína do Šilheřovic, převléci se a zahlásit se, že vyjíždíme, a to všechno
stihnout do deseti minut, jak říká vyhláška jednotce požární kategorie 3 (JPO 3), je
celkem dosti náročné, ale i tak jsme to všechno stihli.
Na KOPISu nám řekli, že máme udělat monitoring situace a nahlásit, zda budeme
potřebovat pytle s pískem. Bohužel již bylo pozdě, na ulici Horní došlo k zatopení garáže
a sklepa, voda se dostala až na hlavní cestu, na ulici Ke Kovárně došlo k zatopení garáže
jednoho domu, zatopení celé ulice, jedné zahrady a voda se dostala až na hlavní cestu.
Kolem základní školy na dolním stupni byla cesta kompletně zatopená, byla zatopená
kotelna v místní Jednotě, vinárna v pohostinství Stará pekárna, na ulici Studená se voda
vylila do zahrad, avšak nedošlo k zatopení domů a sklepů, voda šla po hlavní cestě kolem
obchodu p. Struhalové a stékala do potoku naproti p. Bartschové. Na ulici Dolní od p.
Paskudy až k pohostinství Dolní dvůr byla cesta kompletně zatopená až k chodníku.
Jednotka vytyčovala celý potok od ulice Horní až po ulici Dolní, také převážela děti ze
základní a mateřské školy domů. Po opadnutí vody jsme čerpali také 4 sklepy. Po
ukončení všech prací jsme se vrátili večer domů.
Za sebe bych chtěl všem poděkovat a hlavně těm občanům, kteří nám pomáhali při
likvidaci škod po povodni, klukům z výjezdovky. Hlavní dík patří Obci Šilheřovice, která
je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolých hasičů obce.
Další informace a fotografie z povodní a ostatních akcí můžete shlédnout na:
sdhsilherovice.estranky.cz
Roman Rumpa
člen JSDH Šilheřovice

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
ukončili jsme jarní část fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Ti z Vás, kteří pravidelně navštěvují náš areál si jistě všimli, že jsou vykáceny
stromy mezi hlavním vchodem a tribunou. Jak jsme Vás již v minulosti informovali, tak
v těchto místech začne výstavba nových šaten a sociálního zařízení nejen pro hráče, ale i
pro návštěvníky. Již brzy sami uvidíte jak stavba roste. Rádi bychom Vás všechny
požádali o dobrovolné příspěvky na tuto stavbu. Bližší informace Vám sdělí p. Ing. Josef
Šilhan, Jiří Smolka, Štěpán Kopia. Předem děkujeme za každý příspěvek.
V jarním období v našem areálu proběhly akce jako Celostátní rybářské závody, Sraz
motorkářů, Ukončení roku se stanováním a další sportovní a společenské akce.
Na nejbližší období se můžete těšit na Velkou diskotéku, Každoroční turnaj Zlatý Kahan
pořádaný Baníkem Ostrava, náš vesnický turnaj, Turnaj mužů, ale i mnoho dalších.
O všech těchto akcích budete včas informováni plakáty.
Rádi bychom Vás taky informovali o výsledcích našich družstev:
Muži skončili na krásném 6 místě s 35 body a skóre 35:47
Dorost skončil na 8 místě s 6 body a skóre 28:90
Žáci skončili na krásném 2 místě se 40 body a skóre 93:38
Všem hráčům děkujeme za kvalitní reprezentaci našeho klubu a obce.
Dále bych Vás všechny rád informoval o nastávající podzimní části soutěže. Je vidět,
že občané naší obce mají skutečně o fotbalový sport zájem, jelikož začínáme s družstvem
MUŽI ,,B,, a také bude od podzimu přípravka minižáků, která bude mít vlastní soutěž
na prajzské.
Rádi přivítáme jakékoli Vaše návrhy na zlepšení činnosti TJ SOKOL Šilheřovice.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu.
Přejeme všem návštěvníkům podzimních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Jiří Smolka, člen výboru TJ Sokol

SOLÁRNÍ OHŘEV VODY - ZELENÁ ÚSPORÁM
Navrhujeme a realizujeme solární systém pro ohřev
vody.
Zajistíme projektovou dokumentaci a poradíme
Vám s vyřízením dotací v rámci programu zelená
úsporám.
Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme
Tomáš Vařecha, Stavořemesla s.r.o., Dolní 147, Šilheřovice,
Tel. 604 214 440

Obec Šilheřovice si Vás dovoluje pozvat na

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

10. července 2010
Zahájení slavnosti v 15.00 hod.
Hudba: V odpoledních hodinách k poslechu a tanci zahrají Urbišovi,
ve večerních hodinách DJ.
Přijďte ochutnat různá piva a výborné speciality!
Připraveny jsou také soutěže pro dospělé a zábavné atrakce pro děti.

NAŠI JUBILANTI
Stacherlová Markéta
Machalová Hildegarda
Čurajová Marta
Gajdová Helena
Kubíková Alžběta
Urbančíková Jenovefa
Struhalová Irena
Bortlíková Anežka
Honaizerová Helena
Čecháčková Hedvika
Chytilová Maria
Chmelařová Alice
Kučatá Léna
Slišková Lieselotte

98 let
89 let
87 let
87 let
86 let
86 let
85 let
83 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Kačmař Erich
Tomala Karel
Svěntek Antonín

83 let
81 let
81 let

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

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Uzavřeno: 8. 7. 2010, vydáno 500 ks – zdarma
Zpracoval: Ing. Martin Čecháček, Lenka Klapcová
Tel.Fax: 595 054 120
www.silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
E-mail: urad@silherovice.cz

www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem na
dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo
na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za 1m
Balení Celková cena
100 cm
45 Kč
25 m
125 cm
56 Kč
25 m
150 cm
59 Kč
25 m
160 cm
67 Kč
25 m
180 cm
81 Kč
25 m
200 cm
84 Kč
25 m

s DPH
1.125 Kč
1.400 Kč
1.475 Kč
1.675 Kč
2.025 Kč
2.100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

Starosta obce Šilheřovice
zve všechny fotografy k účasti ve

IV. obecní a II. mezinárodní
fotografické soutěži

Zajímavá místa pohraničí
objektivem

Jaká místa a objekty na území gminy Krzyżanowice a také
partnerských českých obcí Píšť, Hať a Šilheřovice stojí
za poznání a pamatování? Vyfoť a zašli do soutěže!

Možná právě tvoje práce se objeví
na materiálech propagujících naše pěkné českopolské pohraničí

Soutěž trvá do 15. září 2010
Fotografie musí být doručeny v elektronické podobě (na CD/DVD nebo prostřednictvím
elektronické pošty; rozlišení fotografií – nejméně 1600 x 1200 pixel).
Fotografie můžete zasílat tradiční poštou, elektronicky nebo doručit osobně na adresu:
Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, pokój nr 21,
e-mailová adresa: promocja@krzyzanowice.pl

Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách:
www.krzyzanowice.pl, www.pist.cz, www.silherovice.cz,
www.obechat.cz
a ve vývěsce Úřadu Gminy Krzyżanowice.

