Šilheřovický zpravodaj
Srpen 2010
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vás chtěl informovat o provedených investicích v naší obci
v uplynulých dvou měsících.
Letošní poněkud neobvyklé počasí nám nezabránilo provést plánované
investice do dopravní infrastruktury naší obce. Byla opravena komunikace
v ulici Studená, která měla ještě jako jediná původní prašný struskový
povrch. Dále byla opravena horní část komunikace v ulici U Obory, pak celé ulice
Zahradní, Souběžná a Školní. Všechny povrchy komunikací v těchto jmenovaných
ulicích byly opraveny, částečně rozšířeny a dostaly nový asfaltový koberec. Při pracích
na ulici Školní jsme využili přítomnou techniku firem pracujících v obci a provedli
opravu prašného povrchu přilehlého parkoviště, které slouží především pro návštěvníky
našeho kostela. Hned po provedené opravě jsem viděl příjemně překvapené návštěvníky
našeho kostela, kteří opravu povrchu parkoviště pochválili. Také toto parkoviště bylo dle
možností rozšířeno, položeny byly obruby a ještě bude provedena výsadba zeleně
do ponechaného pásu země mezi plochou parkoviště a plotem přilehlého rodinného
domu. Ještě provedeme vodorovné vyznačení jednotlivých parkovacích míst
na parkovišti, které usnadní orientaci při zaparkování.
Další realizovanou investicí bylo prodloužení chodníku na ulici Kostelní, zámková dlažba
byla položena až po branku základní školy 2. stupně. Na ulici Střední a Dolní byly
provedeny rekonstrukce chodníků od ulice U Parkoviště až po ulici Zahradní po obou
stranách hlavní silnice. V současné době máme již vystavěn chodník podél hlavní krajské
silnice od hájenky na horním konci obce až po konec dolní, k takzvanému „Hřibku“.
Zlepšila se tím bezpečnost chodců ve stále narůstající intenzitě dopravy přes naší obec
a navíc obec získala lepší vzhled.
V měsíci září ještě provedeme prodloužení kanalizace v ulici Do Kopce, po položení
potrubí v této lokalitě se pak mohou rodinné domy napojit na kanalizační řád pro ČOV.
Ještě letos bude provedena výstavba opěrné zdi u kostela, tato zeď naváže na boky
schodiště u kostela a zpevní ujíždějící svah pod hřbitovem. Bude provedená z betonu
a pohledová strana z ulice Kostelní bude obložena lomovým kamenem a zakryta žulovou
deskou, tak jako u boků schodiště ke kostelu. Hlavní význam zdi je ve zpevnění svahu
a nezanedbatelný je vliv estetický, kostel je dominantou obce.
V srpnu jsme zahájili výměnu střešní krytiny nad obecním sálem, původní již přes
několik oprav neplnila svou funkci a nezabránila průniku vody při deštích, hrozilo
poškození stropu nad sálem. Nová krytina bude z kanadského šindele, současně budou
také vyměněny okapové žlaby a svody.
Také v září bude ještě provedena rekonstrukce sociálního zázemí Obřadní síně
na hřbitově, původní staré opravdu již nevyhovuje. Na hřbitov přicházejí lidé nejen
z naší obce, ale také návštěvníci z okolních obcí i z daleka, ke svým zesnulým a hrobům.
Úprava hřbitova a potřebného zázemí vypovídá o určité kultuře obce, proto toto musíme
provést.
Vážení spoluobčané, přeji Vám slunečný a teplý konec léta, dětem příjemný nástup
do školy!
Ing. Martin Čecháček
starosta
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Žádostí o odstranění vedení vysokého napětí z návrhu Územního plánu obce
Smlouvou č. 5/10 – Výstavba komunikace ul. U Obory
Průběhem stavby „Oprava opěrné zdi“
Smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Obcí Šilheřovice a společností ČEZ
Informacemi realizaci oprav komunikací a chodníků
Rozhodnutím o poskytnutí podpory spolufinancování projektu „Obnova alejí
extravilánu obce Šilheřovice“
Informacemi o konání pivních slavností
Oceněním práce zásahové jednotky SDH Šilheřovice
Parkovištěm u kostela
Dopravním zrcadlem na ulici U Obory
Požadavkem na umístění retardérů na ulici Ke Kovárně
Žádostí o úpravu nevyhovujícího dopravního spojení do města Hlučína
Žádostí o umístění reklamního panelu
Zakázkou „Výměna střešní krytiny na části budovy č. p. 210“
Zakázkou „Prodloužení kanalizačního řádu pro odvedení splaškových vod na ulici
Do Kopce
Zakázkou „Výstavba opěrné zdi u kostela Nanebevzetí Panny Marie“
Zakázkou „Rekonstrukce sociálního zázemí v Obřadní síni (márnici)“
Možností podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení a výměna otvorů v budově
2. st. ZŠ Šilheřovice“
Žádostí o změnu Územního plánu obce Šilheřovice
Žádostí o finanční příspěvek organizacím
Smlouvou o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene mezi Obcí Šilheřovice
a Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje
Zakázkou „Sportovně rekreační areál Šilheřovice – Baumšula“
Informacemi k servisní prohlídce topidel v tělocvičně
Žádostmi o vynětí komunikace z návrhu Územního plánu obce Šilheřovice
Žádostí o povolení konání akce Barvářské zkoušky psů
Přípravou výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Revitalizace
části Šilheřovického potoka“
Přípravou výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Odvedení
povrchových vod a prodloužení kanalizace k lokalitě výstavby RD na ul. Kostelní“
Přípravou výběrového řízení na opravu komunikací – cyklostezky v lokalitě pod
parkem a části ul. Kostelní
Předáním upomínkového předmětu
Vymalováním obecních bytových prostor
Zakázkou „Obnova alejí v extravilánu obce Šilheřovice“
Nabídkou na vyhotovení dveří do budovy č. p. 21
Vyměřením části cesty na ulici Farní
Přípravou smluv o budoucích smlouvách na projekt kanalizace ČOV na ul. Kostelní

Nález dětského horského kola
Dne 20. 6. 2010 bylo v obci Šilheřovice v zámeckém parku nalezeno dětské horské jízdní
kolo. Majitel si jej může vyzvednout na Obecním úřadě Šilheřovice.
Pro podrobnější informace volejte tel. 595 054 120.

Nová úřední deska
Jak jste si již možná všimli, pořídili jsme novou úřední desku obecního úřadu, původní
dřevěná na zdi budovy č. p. 19 již nevyhovovala, tiskopisy v ní silně vlhly a ani její
umístění mezi plakátovacími plochami nebylo příliš důstojné. Tato původní plocha bude
sloužit do doby opravy budovy č.p. 19 jen k plakátování. Nová úřední deska je provedena
z hliníkové slitiny, je umístěna v okraji zeleně naproti obecního úřadu.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Jak dál
Vážení spoluobčané, vrátil bych se ještě ke dvěma kulturním akcím v areálu Baumšula,
pivním slavnostem a Šilheřovickému odpustu.
Pivním slavnostem letos opravdu přálo počasí, toto se projevilo na velké návštěvnosti, ať
už místních občanů nebo návštěvníků z okolí, na slavnostech panovala do pozdních hodin
dobrá zábava. Letošní slavnost z hlediska účasti byla opravdu úspěšná, ne však se svým
zakončením. Každá taková akce má svůj začátek a svůj konec, je třeba pamatovat na to,
že ne všichni občané navštěvují slavnosti, někteří mají náročné povolání a pracují třeba
také v neděli v nepřetržitých provozech nebo mají malé děti a po 24 hodině v noci se
chtějí trochu vyspat. Není proto možné v této lokalitě provádět hlasité produkce
do ranních hodin, bavit se přece dá v letním počasí po půlnoci také bez hudby. Černou
skvrnou na letošních slavnostech bylo značné poškození vstupních dveří na rod. domu
vedle areálu Baumšula, pravděpodobně kamenem byla způsobena škoda cca 10.000 Kč,
toto vandalství bylo nahlášeno Policii ČR. Jak mají ale majitelé tohoto domu být
v budoucnu vstřícní k pivním slavnostem ???
Aby to nebylo málo, tak během Šilheřovického odpustu v noci došlo k silnému poškození
stěračů na osobním automobilu, opět majitele rod. domu v sousedství Baumšuly.
Nedivme se, že pak někteří z nás mají výhrady k těmto akcím. Chceme snad docílit, aby
obec zajistila na tyto akce ochranou strážní službu? I to je možné, když to bude potřeba.
Jak jsem již uvedl, na slavnostech byla přítomna velká část návštěvníků z okolí, snažím
se proto věřit, že toto vandalství neprovedl obyvatel naší obce. Na příští pivní slavnost
plánujeme více organizované kultury, ať už vystoupení zábavných skupin, soutěží či jiné
zábavy, pivní slavnost nemůže být založena jen na pití piva.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Projekt na revitalizaci Šilheřovického potoka
V současné době je již vyhotoven projekt na zpevnění a rozšíření koryta Šilheřovického
potoka v lokalitě ulice Horní, úsek od začátku lesa „Obora“ až po ulici U Obory.
Na tento úsek je již vydáno stavební povolení. Dále je již vyhotoven projekt na zpevnění
a rozšíření koryta v ulici Dolní, v lokalitě od ulice Zahradní až po Dolní dvůr a je
požádáno o vydání stavebního povolení. Tyto úseky budou zpevněny kamenným
gabionem, v kamenném korytě vody rychleji odtéká. Na všechny zbývající úseky koryta
potoka bude také zpracován projekt na zpevnění a rozšíření koryta, rozšířené koryto
částečně pojme a odvede více vody při přívalových deštích.
Ing. Martin Čecháček

Opravy v Kostele Nanebevzetí Panny Marie
V současné době probíhají opravy 6 ks bočních oken našeho kostela Nanebevzetí Panny
Marie, vyhotovují se izolační dvojskla a provádí postupně opravy mozaiek. K této opravě
částečně přispěla částka 91.120 Kč, což je výtěžek z naší veřejné sbírky, která proběhla
na konci roku 2009 a byla předána naší farnosti. Dále, jak jsem vás už v loňském roce
informoval se připravuje projekt na lokální vytápění lavic v kostele, každá lavice bude
vybavena elektrickým lokálním topidlem, které bude namontováno pod lavicí a v zimě
bude vytápět okolí lavice. Toto topení je osvědčené, je úsporné a přispěje k lepší tepelné
pohodě návštěvníků bohoslužeb v kostele. Samozřejmě si vyžádá opět nemalé investice,
bude to asi cca 400.000 Kč. K opravám našeho kostela opět koncem letošního roku
vyhlásíme sbírku, pokusíme se také získat dotaci ať už ze státního nebo krajského
rozpočtu.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Pieta na hřbitově
Jistě jste si již všimli, že během letních měsíců na hřbitově vedle Obřadní síně byla
vystavěna takzvaná „Pieta“. Ruku k dílu přiložili pan Josef Rymer a Wolfgang Thomas,
odborný obklad z kamene provedl pan Antonín Paskuda, šilheřovický rodák, dnes občan
Hatě. Vlastní soška byla vyhotovena a zakoupena v Polsku, dřevěnou krycí konstrukci
stříšky vyhotovil pan Petr Lazar, dřevěný kříž pan Petr Krzikalla. Naše obec zajistila
a uhradila stavební materiál a provedení obkladu z kamene. V měsíci září bude pieta
vysvěcena správcem naší farnosti farářem Mgr. Petrem Huvarem.
Ing. Martin Čecháček

Zaměstnali jsme naše studenty
V průběhu letních prázdnin jsme zaměstnali studenty, mladí brigádníci nám pomohli
pročistit koryto potoka, pracovali při sekání a odklízení trávy a také pomohli při
různých jiných potřebných pracích při údržbě obce, také při úklidu školy. Pomohli tím
obci, zároveň získali první zkušenost z pracovního procesu a možná dostali první výplatu
ve svém životě. Byla to pro ně cenná zkušenost. Všichni byli šikovní.
Ing. Martin Čecháček

Žaloba potomků Rothschildů
V loňském roce 2009 podali potomci Rothschildů prostřednictvím Okresního soudu
v Opavě „Žalobu na určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení“ na obce
a instituce, které v současné době vlastní bývalé Rothschildovy pozemky. Žaloba se
netýká
fyzických osob vlastnících např. rodinný dům vystavěný na bývalém
Rothschildovém pozemku. Jen v naší obci tento známý šlechtický rod vlastnil svého času
cca 1.600 ha pozemků (pole, lesy, park). Tato žaloba stále trvá, řeší se právní cestou.
Rothschildův potomek Geoffrey Robert Hoguet navštívil od doby podání žaloby dvakrát
obec Šilheřovice, kde na setkání se starosty obcí podal své vysvětlení k tomuto kroku
Rothschildů.
Ing. Martin Čecháček

Tatra T 148 CAS 32 stárne
Naše zásahová jednotka hasičů při JSDH Šilheřovice disponuje dvěmi hasičskými
vozidly, prakticky novým vozidlem DA-8/16 L1Z Renault Mascott bez nádrže na vodu,
který naše obec pořídila v roce 2006 s pomocí dotace za částku cca 2 mil. Kč, a pak
starou Tatrou T 148 CAS 32, která byla uvedena do provozu již v roce 1974. Vozidlo
Tatra oproti Renaultu Mascott disponuje nádrží na vodu o objemu 6 m2, ale v poslední
době byla již nádrž několikrát opravovaná, také motor již pamatuje své. Díky panu
Karlovi Matuškovi, který provedl některé potřebné opravy, toto pro nás cenné vozidlo
ještě letos prošlo na stanici technické kontroly. Nemůžeme se ale spoléhat, že v příštích
letech Tatra bude akceschopná, proto sledujeme dotační možnosti pro nákup ať nového
nebo repasovaného hasičského vozidla, které bude vybaveno cisternou na vodu, bez ní se
dá hasit velmi těžko. Vzhledem k tomu, že naše obec má velký katastr s rozsáhlou
rozlohou polností a lesů, byla by opět pro naše hasiče vhodná nějaká modernější Tatra
s náhonem na všechny kola. Takové nové vozidlo, ale vychází cca na 4,5 mil. Kč.
Hasičské desatero:
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré
vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se
v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili,
očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich
povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná
a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy
hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci,
abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj,
že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení,
jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš
dobrým hasičským dobrovolníkem.
Ing. Martin Čecháček

Poděkování členkám klubu důchodců
Členky našeho klubu důchodců paní Hedvika Cibulková, Lucie Plačková, Eliška
Dorníková a Marta Miklová naši obec velmi dobře reprezentovaly při prezentaci
kuchařského umění na mezinárodní akci, které se zúčastnily tyto obce: Gmina
Krzyzanovice, Šilheřovice, Hať, Píšť. Tato mezinárodní prezentace místních specialit se
konala v polském Tworkowě.
Patří jim za to naše poděkování.
Ing. Martin Čecháček

Blesková červencová povodeň
V sobotu 17. 7. 2010 ve večerních hodinách po celodenních tropických vedrech naši obec
postihla bouřka a prudký přívalový déšť, který opět způsobil v několika lokalitách
škody. Voda valící se z polí osetých převážně kukuřicí v horní části obce brzo zaplnila
potok, ten však s ohledem na rychlost a intenzitu deště nestačil všechnu vodu odvést
a došlo v několika nejnižších místech k vylití z břehů.
Zatopeny byly zahrady na ulici Horní majitelů (Turoňová Bohumila, Fulnečková
Kateřina, MUDr. Gavlíček Daniel), dále ulice Ke Kovárně, v centru obce vinárna
v restauraci „Stará pekárna“, v ulici Dolní se potok také vylil z koryta. Voda z polí letos
několikrát protekla přes pozemek a zahradu manželů Juhaniakových, kde pokaždé
způsobila menší škody.
Vzhledem k tomu, že na okolních polích je zaseta letos kukuřice a cukrovka, které
neabsorbují vodu ani nebrání průtoku z polí jako louky a obiloviny, tak přívalový déšť
způsobil povodeň i spláchl ornici, na polní cestě Na Důlkách bylo naneseno 10 -15 cm
ornice. Ukazuje se silná potřeba realizace poldrů (suchých nádrží), které při přívalových
deštích a náhlých povodních částečně jsou schopny zadržet vodu z polí a postupně ji
regulovaně odpouštějí. V lokalitě našeho katastru za ulicí Na Bělidle k lesu Štípky jsou
navrženy ve stávajícím platném územním plánu obce tři suché poldry, další jsou
navrženy v lokalitě za ulicí Ke Kovárně. Ještě v rámci tvorby nového územního plánu
obce bude potřeba poldrů opětovně prověřena, dále bude vyhotoven projekt
na revitalizaci koryta potoka a postupně budou zahájeny práce na úpravách koryta,
které by pak mělo lépe a rychleji odvádět vodu z obce.
Dle zájmu občanů jsme schopni zajistit pytle na písek ke stavění malých hrází, někdy
totiž jen převýšením vody o pár cm dokáže zatopit sklepy a způsobit nepříjemnosti. Část
pytlů pro operativní použití našimi hasiči jsme již zajistili.
Ing. Martin Čecháček

Strassenfest na ulici Farní
Občané na ulicích Farní, Maštalní a Za Farou chystají na den 18. září první Strassenfest
(uliční slavnost) v naší obci. Zapojit se do této akce mohou všichni občané bydlící
na těchto ulicích. Strassenfest se bude konat jen za příznivého počasí v odpoledních
hodinách, pro návštěvníky akce budou nachystány různé speciality. Také bude
pamatováno na děti, pro ně bude přichystán skákací hrad i jiné atrakce. Podrobný
program akce bude ještě zveřejněn v dostatečném předstihu.
Ing. Martin Čecháček

Klub důchodců
pořádá dne 26. 9. 2010 v sále Obecního úřadu
POHODOVÝ VEČER S JANOU ŠLOSÁRKOVOU
– cimbálovkou z Kozmic
– seniorkami z Vřesiny
– tanečnicemi našeho KD
Vstupné 50,- Kč – včetně pohoštění
Začátek v 15.30 hod.
Zveme všechny příznivce našeho nářečí

K majitelům psů
Vážení spoluobčané, v poslední době se stále více množí stížnosti občanů na volně
pobíhající psy po vesnici a na zvyšující se množství psích exkrementů na chodnících
a hlavně v zelených pásech před ploty rodinných domů. Tyto pásy zeleně jsou mnohdy
pravidelně sekány sekačkami a vzorně udržovány majiteli protějších nemovitostí. Je
proto krajně nevhodné venčit psy v ulicích v pásech zeleně.
Jedním z měřítek kulturnosti lidí je dodržování hygienických a estetických pravidel. Při
pohledu do pásů zeleně podél plotů před rodinnými domy je jasné, že není opravdu vše
v pořádku. Psí exkrementy už dnes patří do sáčku a pak do popelnice. Žádáme majitelé
psů, aby při venčení odklízeli psí exkrementy, toto patří už dnes k běžné kultuře
pejskařů!
Chápeme, že někteří z Vás, majitelů psů jste se zachovali velmi šlechetně, když jste se
ujali opuštěného psa pobíhajícího po vesnici. Tímto činem, jste ale vzali na sebe
odpovědnost za chování vašeho psa.
Také upozorňujeme majitele psů, že podle zákona jsou povinni zabezpečit tyto psy proti
úniku.
Obecní úřad

Základní škola obdrží dotaci
Naší základní škole bylo přiznáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 897.428 Kč
z evropských fondů a státního rozpočtu. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání
žáků na základní škole. Dotace bude použita především na vybavení třídy základní školy
1. stupně na ul. Střední interaktivní tabulí a novými počítači, také bude použita
na vzdělávání pedagogických pracovníků. Poděkování za získání dotace patří paní
ředitelce Mgr. Silvii Žvakové a vedení školy.
Ing. Martin Čecháček

Mgr. Karin Blokešová, advokát
Poskytování právních služeb v celé řadě právních odvětví, zejména v odvětví práva
občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního a správního, fyzickým
i právnickým osobám, při komplexním právním zastoupení, či pouze jednorázovém
poskytnutí právní služby, v místě sídla nebo pobočky advokátky, dle přání klienta
také bydlišti fyzické osoby či sídle společnosti.
Osobní schůzky jen v předem domluvený termín.
Tel: 722 120 446
Mail: blokesova@vasadvokat.eu
Sídlo:
Údolní 567/33
602 00 Brno

Pobočka:
U Dvora 154
747 15 Šilheřovice

PRO VAŠE DĚTI
Zábavu i vzdělání pro Vaše děti připravili v novém školním roce učitelé ZUŠ Hlučín.
Co nabízíme:
- kvalitní výuku vedenou profesionálními výtvarníky jako protiklad
amatérských kroužků s neodborným vedením
- s dětmi pracuje učitel s odbornými vysokoškolskými znalostmi
- pracujeme v malých skupinách aby byl zajištěn individuální přístup
a přátelská atmosféra
- děti získají hravou formou teoretické i praktické znalosti v keramice,
malbě, práci s textilem a jiných technikách
- náročnost výuky je limitována věkem dítěte
- každý ročník je zakončen státním vysvědčením jako na základní škole
- nabízíme nejnižší školné v rámci EU a současně jednu z nejvyšších
kvalit výuky
- v ceně školného jsou započteny všechny výtvarné pomůcky a materiál
potřebný k práci
- výuka probíhá jednou týdně v prostorách základní školy ve Vaší obci
- děti se účastní výstav a výtvarných soutěží
- vyučujeme děti předškolního věku, školní mládež, středoškoláky
- příprava na přijímací zkoušku
Co požadujeme:
- zájem o výtvarnou práci
- dobrou náladu a vytrvalost
V případě Vašeho zájmu volejte na tel: 736 121 942 (p. Harman), kde získáte přesné
informace.

NAŠI JUBILANTI
Matušú Anna
Tomčíková Lucie
Winkhoferová Anna-Marie
Aujezdská Marta
Tvrdá Ludmila
Nováčková Gertruda
Gavlíčková Klára
Martínková Věra

89 let
88 let
86 let
86 let
86 let
84 let
84 let
81 let

Sládek Karel
Šašek Josef
Chmelař Josef

99 let
82 let
80 let
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