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Zpráva o plnění volebního programu ve volebním
období 2002 - 2006
Do komunálních voleb v listopadu 2002 kandidovaly 2 volební strany – Sdružení
nezávislých kandidátů a KDU-ČSL.
Byli zvoleni a celé volební období tvořili Zastupitelstvo obce tito zastupitelé (v průběhu
let 2002-6 nedošlo ke změnám):
Seznam členů Zastupitelstva obce:
1. Janoschová Ludmila, Mgr. – starostka obce, předsedkyně kulturní komise
2. Machala Karel – místostarosta obce, předseda povodňové komise
3. Lipinský Stanislav, Ing. – radní, člen finančního výboru
4. Thomas Jiří, Ing. – radní, člen komise životního prostředí, člen školské rady
5. Žvaková Silvie, Mgr. – radní, členka kontrolního výboru
6. Čecháček Jan
7. Čecháček Martin, Ing. – člen finančního výboru
8. Janoš Erich – předseda kontrolního výboru
9. Kolaska Pavel – člen finančního výboru, člen školské rady
10. Krömrová Eva – členka kulturní komise
11. Křesťan Josef – předseda komise pro životní prostředí, člen stavební komise
12. Matuška Karel – předseda sociální komise
13. Niedermeierová Marcela, Mgr. – členka kontrolního výboru
14. Smolka Rudolf – předseda stavební komise
15. Šeligová Jarmila – členka finančního výboru

Volební programy obou volebních stran si vzájemně neodporovaly, takže při
jednáních zastupitelstva nebylo zásadních rozporů, a to přesto, že předvolební období
bylo velmi napjaté.
Volební program strany KDU-ČSL byl rozsáhlý. Spousta občanů nevěřila, že je možné
ho splnit. Přesto můžeme s klidným srdcem říci, že většina úkolů byla splněna a
v mnohých oblastech byly i rozšířeny.
V prvních dvou létech bylo dokončeno splácení úvěrů, které zbyly po létech rozsáhlé
investiční výstavby v obci, tj. ČOV, splaškové kanalizace a plynofikace.
2003
3 743 050 Kč

2004
3 201 800 Kč

Takže v následujících dvou létech, 2005 a 2006, jsme mohli veškeré finanční prostředky
využít pro údržbu obecního majetku a další rozvoj obce.
Jako osnovu pro toto hodnocení využívám Volební program KDU-ČSL a nyní se budu
věnovat jednotlivým oblastem.

Kultura
Dá se říci, že všechny úkoly, které jsme si na začátku vytýčili, jsme naplňovali.
Jedná se o následující záležitosti :
Byly vytvářeny podmínky pro kulturní vyžití mládeže (finanční podpora souboru
Majiček při MŠ). Ze zpráv ZŠ a MŠ jste měli možnost vysledovat zájem školy na
rozšíření kulturního (tanečního a výtvarného) projevu děti. Děti pak měly možnost
předvést veřejnosti na společenských akcích v obci i v družebních obcích a různých
soutěžích a výstavách, co je pedagogové naučili.
Z obecního rozpočtu byly finančně podporovány školní kulturní akce pořádané
v obecních prostorách. Např. ZUŠ a Dům dětí v Hlučíně mohly využívat obecní sály a
školu bezplatně.
Obecní úřad ve spolupráci se školou a místními organizacemi pořádal kulturní akce
(Setkání s jubilanty, Vítání občánků, Pivní slavnost, Vítání jara-vystoupení folklorních
souborů, svatodušní Smažení vaječiny, vánoční Setkání u stromečku a další).
Obecní knihovna byla vybavena veřejným internetem, byla uzavřena smlouva obce
s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě o výměně svazků knih a ty jsou několikrát ročně
měněny. Každoročně byl doplňován nový knižní fond (v hodnotě 10 000 Kč/rok) a
zveřejňován v obecním zpravodaji. Nicméně nejsme spokojeni s využíváním knihovny ze
strany dospělých a už vůbec ne ze strany mládeže. Toto je oblast, které bychom se měli
v příštích létech více věnovat, a to ve spolupráci se základní školou.
S péčí o kulturní dědictví v naší obci můžeme být spokojeni jen částečně. Věnovala se a
stále věnuje pozornost kostelu a hřbitovu, bylo uděláno kus práce v zámeckém parku,
ale stále je co opravovat a zlepšovat. Velkým problémem teď je zámek s přilehlými
budovami, jehož majitelem je SČMSD v Praze a který zatím nenašel nového vlastníka
a je na něm vidět jak chátrá. Historicky významnou budovou je budova ZŠ v centru, a
proto se snažíme přistupovat citlivě k novým přístavbám, které se v současné době
realizují a připravují.
Stále není dostatek zodpovědnosti a na druhé straně tolerance v dodržování nočního
klidu. Rušení klidu noční hudební produkcí byl již několikrát řešen Přestupkovou
komisí v Hlučíně. Zatímco někteří si pochvalují noční oblohu ozářenou ohňostroji, jiní
to považují za narušování nočního klidu. Podobný problém byl s ranním zvoněním
kostelních zvonů.

Sport
Obec finančně i organizačně podporovala některé akce TJ SOKOL. Přispívala na
ceny do soutěží, na investice a vybavení spolku.
V průběhu volebního období proběhlo i několik akcí ve spolupráci s Golfovým klubem,
ať se jedná o trénování dětí, či další sportovně zábavné akce.

Školství
Základní a mateřská škola je samostatným právním subjektem. Byla a je
prioritou v obci a věříme, že i důstojným stánkem vzdělání, výchovy a reprezentace
obce. Ve spolupráci s vedením školy jsme se snažili zajišťovat kvalitní pedagogy. Její
financování je zajišťováno jednak obcí (investice, údržba a provoz budov) a jednak
státem (základní vyučovací pomůcky a platy zaměstnanců). Obec finančně přispívá na
stravu dětí v ZŠ a MŠ a na dovoz stravy do Mateřské školy. Probíhaly úpravy vybavení
školy dle požadavků hygieny.
V prvních létech jsme finančně přispívali na provoz škole, ve které plnily povinnou
školní docházku děti z osady Paseky. Později jsme dosáhli opravy cesty a prodloužení
autobusové linky až na konec obce, tj. na Paseky.
Do vyučovacího procesu jsou začleňování i zdravotně postižení žáci. Ve škole proběhlo
několik akcí zdravotní prevence a prevence protidrogových závislostí.
Pozornost byla věnována jazykovému vzdělání a výuce náboženství, které považujeme
za důležitou součást vzdělání a výchovy.
Podporou zájmové a sportovní činnosti a věnování pozornosti sportovním talentům, je
bezesporu vybudování hřiště u ZŠ (1.- 4. ročník) a budování tělocvičny v současné době.
Vybudování komplexu budov pro základní a mateřskou školu nabývá reálných
pohledů. Nově vybudované dokončované budovy v letošním roce zahrnují vstupní
prostory do základní školy s novými šatnami, pro školu i tělocvičnu, a tělocvičnu
samotnou. Je vydáno stavební povolení na základě zpracované projektové dokumentace
pro vnitřní přestavbu historické budovy s využitím velkých půdních prostor. Byla
zpracována žádost o dotaci na zpracování kompletní projektové dokumentace pro
samostatnou stavbu budovy mateřské školy včetně obecní knihovny.

Požární ochrana
Potřeby Zásahové jednotky SDH byly průběžně doplňovány, a to buď z obecních
prostředků nebo z dotací MK. Dlouhá léta chyběl pro rychlé použití vybavený zásahový
vůz. Nárokovali jsme dotaci na jeho zakoupení několik let, ale vždy byly obce, které
měly přednost. Až v loňském roce, kdy jsme si z vlastních prostředků zakoupili
dopravní automobil a chystali se ho vybavit, přišlo potvrzení naší žádosti a v letošním
roce nám byla poskytnuta dotace ve výši 800 000 Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo
dovybavit toto auto vším potřebným pro zásah jednotky, dofinancovat 1 200 000 Kč a
dříve zakoupené auto nabídnout k prodeji.
Po dodání vybaveného automobilu koncem letošního října by již nemělo nic scházet
k tomu, aby se jednotka SDH řádně připravovala a vychovávala hasičský dorost.

Doprava
Palčivým problémem téměř všech obcí je stav chodníků a cest. Nám se v tomto
4letém období podařilo opravit, tzn. položit nový asfaltový koberec na komunikacích v
ulicích Na Bělidle, Na Staré cestě, Záhumenní, Spojovací, U Parkoviště, Květinová,
Horní u p. Paukeho a před zastávkou u Fulnečka, Za Farou a v tomto měsíci se ještě
provede nový asfaltový povrch v ulicích Farní, Maštalní a v části Ovocné se položí
zpevňovací vrstva.
Z bezpečnostních důvodů byly vystavěny zcela nové chodníky v ulicích Sokolská a
Střední a u zastávky Ricka v ulici Dolní.

Z bezpečnostních důvodů byly rovněž osázeny dopravní značky v ulicích na bývalém
Zahradnictví, v ulici Střední u školy a dopravní zrcadlo u kostela. Námi navrhované
bezpečnější značení v zatáčce ulice Dolní a snížení rychlosti na 40km/hod. nebylo
schváleno Dopravním inspektorátem a Referátem dopravy v Hlučíně. Rovněž příslib
opravy hlavní cesty v ulici Horní byl Správou silnic odkládán z roku na rok a
zdůvodňován tím, že bude oprava provedena při komplexním řešení úseku cesty od
parku k hraničnímu přechodu ve spolupráci s polskou stranou.
Velkým přínosem byla oprava povrchu cesty z obce do Antošovic a na to navazující
prodloužení autobusové dopravy na Paseky a dále do Koblova.
Pro turisty cyklisty bylo přínosem značení cyklostezek a vydání informačních mapek ve
spolupráci s hlučínskými obcemi. Bohužel ne všichni si toho vážíme, tento informační
systém je značně poničen.
Bohužel na opravu cyklostezek nebyly prostředky, nicméně se nevzdáváme a připravuje
se řešení společně s obcemi SOMH, při kterém by se využily dotace z fondů EU.
Ostatní cesty v obci a na Důlky byly každoročně (cca 100 tis.Kč) vyspravovány. Po
letošní zimě bylo zapotřebí na tyto vysprávky 200 tis. korun.
Je málo obcí, které si zajišťují zimní údržbu cest vlastními lidmi a vlastními prostředky.
K těžkému traktoru s předním náhonem jsme v loňském roce přikoupili ještě novu
radlici a malotraktor. Každoročně jsou dokupovány další nádoby na zimní posyp a
umísťovány do problematických míst v kopcích.
Začali jsme vyměňovat autobusové čekárny. V ulicích Dolní a Střední jsou hotové.
Připravujeme přístřešek i pro zastávku na Pasekách.
Podle nám známých informací je stávající dopravní obslužnost vyhovující.
K údržbě cest patří i pravidelný ořez stromů, který každoročně provádějí naši
zaměstnanci. Problémem bývají větve přesahující do chodníků a cest z parku, což je
povinností majitelů stromů.
Nepodařilo se nám z důvodů upřednostnění jiných akcí rozšířit parkovací plochy, a
proto se tento úkol přesunuje do následujících let.

Vodní hospodářství
Na tomto úseku jsme se zaměřili na zpevňování břehů potoka, a to před mostem
do ulice Sokolské, do ulice ke Kovárně, v soukromých zahradách v ulicích Horní a ve
vzpomínaném již úseku od školy k ulici Ke Kovárně. Ještě letos se plánuje zpevnění
břehů potoka v ulicích Horní a Dolní. V průběhu roku se prováděly drobné údržbové
práce včetně sekání trávy, které jste vy, občané, již zcela přenechali obecním
zaměstnancům a bohužel mnozí komplikujete jejich práci ještě navíc tím, že posekanou
trávu a odpad z ovoce a ze zahrad sypete do potoka, který pak musíme znova čistit.
TJ Mittal zajistila opravu zámecké zdi podél potoka, takže již nehrozí nebezpečí jejího
zborcení. Ochranné suché nádrže na zachycení přívalových vod jsou zapracovány v
rozpracované Změně č. 4 územního plánu obce.

Vodovod a kanalizace
I v tomto volebním období se dále pracuje na rozšiřování vodovodních sítí a
přípojek, a to v ulicích Záhumenní, Spojovací a Ovocné. Je zadáno zpracování
projektové dokumentace pro přípojku povrchové a splaškové kanalizace v ulici Do
Kopce.

Nebývá běžné, že si obce provozují vodovod, kanalizaci a ČOV samy vlastními
pracovníky, jako u nás. Je to jistě náročnější a zodpovědnější, ale pro občany levnější.
Provoz je veden podle schválených provozních řádů a výsledky zkoušek a prověrek jsou
v souladu s normami.

Životní prostředí
Úkoly, které jsme si vytýčili na začátku volebního období, byly z velké části
splněny. Byly vysazovány a dosazovány aleje lip a javorů za parkem, čištěny remízky a
dosazeny nové stromy v zámeckém parku.
Před zahájením stavby Dálnice D47 jsme uložili investorovi za vykácené stromy provést
náhradní výsadbu do alejí podél cest a po dobu 5 let ji udržovat. Byla opravena opěrná
zeď v osadě Zahradnictví u Plačků a Němcových a zahájeno opravování fasád obecních
domů v centru obce.
V oblasti Baumšula bylo rovněž vysazeno několik stromků, avšak s další výsadbou
nepočítáme, dokud nebude projektově zpracováno využití tohoto plánovaného
sportovně rekreačního areálu. V tomto měsíci jsem požádala o dotaci na zpracování
projektové dokumentace.
V oblasti třídění a likvidace odpadu došlo, ve srovnání s předcházejícími léty, k velkému
zlepšení, avšak stále nedosahujeme úrovně vztahů občanů k přírodě, jak je tomu v
kulturních zemích. Přesto, že má každý nádoby na odpad před vlastním domkem,
přesto, že je v obci několik stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, přesto, že 3x ročně
jsou k dispozici kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad, a navíc přesto, že
jsme několikrát informovali o tom, že obec dostává ročně za čistě vytříděný odpad od
firmy EKO-KOM statisíce, ještě pořád je vidět podél cest černé skládky. Zde je nutno
ještě usilovněji zapracovat na výchově, a to především dospělých.

Hřbitov
Na začátku volebního období bylo provedeno odvodnění hřbitova a následovalo
vydláždění zámeckou dlažbou a instalace nového osvětlení ve 3 etapách. Z církevních
prostředků zde bylo ještě nainstalováno ozvučení.
Ještě je třeba pokračovat na srovnávání pomníků a ozelenění mimohrobových ploch.
Připravuje se kanalizace pro hřbitovní WC a sociální zařízení v Baumšule.

Obecní úřad a zastupitelstvo
Složení zastupitelstva, jak jsem uvedla na začátku, se v průběhu volebního
období neměnilo. V komisích pracovali i nečlenové ZO (Ewald Jenský, Marie Chytilová
a Marie Korpasová - komise sociální, Gustav Svoboda - komise ŽP, Růžena Kučatá –
komise kulturní).
Pokračovali jsme v partnerských vztazích s Gminou Krzyzanowice (Polsko), obcí
Kolárovice (Slovensko), ale i příhraničními obcemi Hať, Píšť a se Sdružením obcí
Hlučínska. Společně s městem Hlučínem, Dolním Benešovem a obcí Bolatice jsme
navázali přátelské vztahy s kalábrijským městem Santa Maria del Cedro (Itálie).
Příhraniční obce každoročně sestavovaly společný kalendář kulturně společenských
akcí, které se stále rozrůstají, a to na úrovni úřadů, škol, spolků, kultury a tradic. Každé
přátelství vede k vzájemnému obohacení. Je přínosné a potěšující, zvláště, když se
podaří do těchto partnerských vztahů zapojit veřejnost a organizace.

Byly využívány dotační možnosti programů EU na financování činností v obci (PHARE
- propagační materiál o příhraničních obcích, propagační materiály o obcích Hlučínska,
SAPARD - materiál o Hlučínsku a značení cyklotras včetně informačních map a
stanovišť pro odpočinek.
Ze SOH to byla opakovaná dotace na činnost souboru Majiček.
Dotace z Moravskoslezského kraje byly poskytnuty na areál zastávky v ulici Dolní,
chodník v ulici Střední, opravu cesty v ulici Farní.
Za pomoci státních dotací byl zakoupen dopravní automobil vybavený pro zásahovou
jednotku SDH a především se jedná o dotaci na přístavbu vstupních prostor do školy a
tělocvičnu.
Ať už ve spolupráci se sdružením obcí, příhraničními obcemi, nebo Obecní úřad sám,
přispěl velkou měrou k propagaci obce, a to vydáním česko-polské brožury (v češtině,
polštině a němčině), dvojím propagačním materiálem a CD o Hlučínských obcích,
vydáním 3 druhů pohlednic, leteckými snímky, leteckými mapami, turistickými mapami
a cykloturistickými mapami, zpracováním informačního materiálu pro televizi Polar a
informační materiál MK, DVD materiálem „Hlučínské ozvěny“, informacemi pro
vydání knihy Česká republika a samozřejmě nejvíce vydáním první ucelené publikace o
obci Šilheřovice.
Dalším informačním prostředkem jsou webové stránky s elektronickou úřední deskou,
úřední deska u OÚ a obecní zpravodaj. Zde byla a je možnost získat informace o
rozpočtu obce, závěrečném účtu, projektovém výhledu obce, usneseních zastupitelstva,
vyhláškách atd.
Příčinou kritiky již není jako dříve zaneřáděný park, ale stav zámku, přilehlých budov a
drobných staveb v parku. Přicházející zájemci s návrhy na využití zámku jsou
odkazováni na majitele SČMSD v Praze nebo Realitní kancelář Realspektrum, a. s.
v Brně. Informace je možno najít na internetových stránkách www.realspektrum.cz.
Obecní úřad spolupracoval rovněž s Českou policií i bývalou pohraniční policií.
Spolupráce spočívala v řešení dopravního značení, informativní měření rychlosti, řešení
vandalství, krádeží a narkomanie.
Na obyvatele osady Paseky bylo v tomto období pamatováno více než v minulosti. Je to
lepší dopravní spojení s mateřskou obci, řešení komunálního odpadu, možnost docházky
dětí do místní školy, družiny a knihovny, péče o seniory, případně řešení bytů a
zaměstnaní.

Majetkové záležitosti, zhodnocení obecního majetku
Majetek obce (Kč)

K 31.12.2003

K 31.12.2005

Budovy, stavby
Celkový majetkový fond

101 975 334
115 278 807

110 183 737
131 304 039

K 31.12.2006
(předpoklad)
161 000 000
165 000 000

Stavbou tělocvičny a zázemí pro školu se navyšuje majetek obce asi o 30 milionů Kč,
avšak zůstává úvěr u ČS 13 milionů Kč. Splátky budou v roce 2007 ve výši 2 mil. Kč a v
létech 2008 – 2012 po 2,2 mil. Kč. Úroková míra je 2,5%.
Byly dořešeny majetkové vztahy:
• Pozemky tvořící cestu v ulici Farní
• Chodník před kinosálem a bývalý vstup do kinosálu
• Bezúplatný převod pozemku pod studnami v Oboře

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odkup církevních pozemků
Prodej části pozemku u domu č. 21
Dům č. 207
Prodej umělé vodní nádrže
Prodej plynovodu
Převod pozemků bývalého ZP Hať na obec
Prodej 2 pozemků v ulici Školní
Nájemní vztahy :
Prodloužení nájemních smluv na byty
Nově uzavřené smlouvy na pronájem bytů
Prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory
Nově uzavřené smlouvy na nebytové prostory
Smlouvy na pronájem pozemků a jejích prodloužení
Mezi akce, které vedly k navýšení obecního majetku nebo jeho zhodnocení např.
patří :
Výhodný prodej plynovodu
Plynofikace bytů a nebytových prostor
Rekonstrukce obecních bytů v č. 210 (2 byty), v č. 18 (2 byty), v č. 117 (2 byty +
pošta)
Úprava společných prostor domů např. okna, dveře nebo malování (č.21, 117,
142, 162, 305)
oprava střechy (č. 21, 210)
oprava fasády (č. 18, 21, 305)
bezbariérový vstup – zdrav. středisko, pošta, kinosál, obecní úřad
opravy komunikací, nové dlažby
opěrná stěna na Zahradnictví
veřejné osvětlení na hřbitově a v Baumšule
školní hřiště

Změny územního plánu
V roce 2002 byla schválena a přišla v platnost Změna č. 2. Územního plánu obce
Šilheřovice.
V roce 2001 byl zrušen návrh na změnu č. 3. (průmyslová zóna).
V létech 2003 – 2005 byly sbírány podklady pro zpracování změny č. 4.
V roce 2006 – 2007 probíhá projednávání změny č. 4.
Od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon (včetně územního plánování).
V letošním roce bylo zahájeno opět sbírání nových podkladů pro změnu územního plánu
č. 5, která bude podle nového stavebního zákona zahájena v následujících létech podle
potřeby obce.

Sociální záležitosti
Sociální komise a Rada obce sledovaly systém sociální prevence a podle
zákonných možností přispívaly na zajišťování stravy a mimořádné potřeby starým a
zdravotně postiženým občanům jednorázovými podporami. Tato možnost je od roku
2007 zákonem zrušena a občané se budou muset se svými problémy obracet na Sociální
odbor na MěÚ v Hlučíně.

Přispívali jsme finančně Charitě Hlučín na zabezpečování nemocných v domácím
prostředí.
Zaměstnávali jsme dlouhodobě nezaměstnané v případě jejich zájmu o zaměstnání a v
souladu s podmínkami Úřadu práce.
Formou nízko úročených půjček z Fondu rozvoje bydlení jsme přispívali na opravy
rodinných domů a bytů.
Obecní byty jsme přednostně pronajímali matkám s dětmi a sociálně slabým rodinám.
Stále připravujeme podmínky pro zřízení Domu pro seniory, a to po přestavbě budovy
základní školy. Byla zahájena 1. etapa, tj. vybudování vstupních prostor do školy, šaten
a tělocvična. 2. etapou je vybudování prostor pro mateřskou školu, 3. etapou je
přestavba budovy základní školy tak, aby v ní mohlo být vyučováno všech 9 ročníků a
byla uvolněna budova za kostelem. 4. etapou je přestavba budovy školy za kostelem na
domov pro seniory.
Realizace těchto jednotlivých etap odvisí od finančních možností a získání dotací na
projekty a realizace staveb. V letošním roce bude dokončena 1. etapa a byla podána
žádost ke Krajskému zastupitelstvu o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavbu
budovy mateřské školy.

Vážení spoluobčané,
Jistě není možné vypsat všechny úspěchy, kterých jsme dosáhli a problémy, které nás
tížily v průběhu tohoto končícího volebního období. O tom, čím se zabývala rada či
zastupitelstvo, jste byli průběžně informováni formou zpravodaje, internetových stránek či
na veřejných zasedáních zastupitelstva.
Závěrem chci poděkovat panu místostarostovi, členům rady a zastupitelstva obce,
členům výborů a komisí za jejich obětavou práci pro obec. Mé poděkování náleží
pracovníkům obecního úřadu a všem zaměstnancům obce za práci, kterou naplňovali
rozhodnutí zastupitelstva a rady obce a tím plnili své poslání – službu občanům.
Děkuji Vám, spoluobčanům, za podporu a vzájemnou spolupráci.
Přeji členům příštího zastupitelstva a novému starostovi, aby se jim v práci dařilo.
Vám, občanům, přeji, abyste si vybrali schopné a starostlivé zástupce, kteří povedou obec
v příštích létech k rozkvětu.

V Šilheřovicích, 9. 10. 2006

Mgr. Ludmila Janoschová,
starostka

Obec Šilheřovice
Vyhláška o konání voleb do zastupitelstev obcí.
Na základě zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 96/2005 Sb. a
nálezu Ústavního soudu vyhlášeno pod č. 283/25005 Sb., a vyhlášky MV č. 59/2002 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb.
a vyhlášky č. 251/2006 Sb., vydává starostka obce Šilheřovice Vyhlášku o konání voleb
do zastupitelstva obcí ve dnech 20. a 21. října 2006.
Volby do zastupitelstev obcí se konají:
v pátek 20. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října od 8.00 hodin do 14.00hodin.
V obci Šilheřovice je jeden volební okrsek.
Volební místností je sál Obecního úřadu, ul. Střední 305.
Zapisovatelkou okrskové volební komise je jmenována Lenka Klapcová, pracovnice
Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Hlasovací lístky voličům budou dodány nejpozději 17. října 2006.
Možné vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů pro všechny volební strany
jsou dřevěné vývěsní desky:
1. Autobusová zastávka „Ricka“, ul. Dolní
2. Dům č. p. 142, ul. Dolní
3. Dům č. p. 19, u Obecního úřadu, ul. Střední
4. U prodejny Jednota, ul. Střední
5. Autobusová zastávka „Fulneček“, ul. Horní
Uzavření stálých seznamů voličů na Obecním úřadě v Šilheřovicích je 18. října 2006.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
V Šilheřovicích, 5. října 2006

Mgr. Ludmila Janoschová
Starostka obce

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 20. a 21. října 2006. Dne 20. října (pátek)
se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 21. října (sobota) se bude hlasovat
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pro volební období 2006 – 2010 byl stanoven počet členů zastupitelstva obce Šilheřovice
na 15.
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky:
- který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
- který v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také občan jiného státu:
- který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
- který je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu,
- jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána
Hlasování do zastupitelstev obce proběhne ve stálých volebních okrscích.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Cizinec prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR,
průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže – li občan svou totožnost o státním občanství České republiky, popřípadě
státní občanství, jehož občan je oprávněn volit na území ČR, nebude mu hlasování
umožněno.
Volič obdrží ve volební místnosti prázdnou úřední obálku, případně hlasovací lístek a
odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde může následovně hlasovací
lístek upravit:
-

-

označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu – hlas je dán všem kandidátům volební strany dle
pořadí na hlasovacím lístku v počtu 15,
označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15 kandidátů,
tyto dva způsoby lze kombinovat, a to tak, že lze křížkem označit jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných sloupcích.

Úřední obálku vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, a ve dnech
voleb, Okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v území, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Informace Obecního úřadu Ludgeřovice – stavebního úřadu
Z důvodu školení pracovníků OÚ nebudou ve středu 18. 10. 2006 úřední hodiny na
Stavebním úřadě v Ludgeřovicích.
Stavební úřad bude uzavřen i ve čtvrtek 19. 10. 2006 a v pátek 20. 10. 2006.
Josef Stařinský
vedoucí odboru

Poděkování Českého červeného kříže
Vážení,
s potěšením Vám sdělujeme, že 5. června 2006 převzal na Magistrátu města Ostravy
zlatou plaketu Mudr. Janského, kterou uděluje Český červený kříž za 40
bezpříspěvkových odběrů krve

pan Nováček Jiří , Šilheřovice, Sokolská 330
Dárci krve převzali rovněž dar zastupitelstva obce Ostravy.
Panu Nováčkovi patří upřímné poděkování za jeho dar nejcennější, kterým přispěl
k navrácení zdraví, či k záchraně životů.
Lýdie Poledníková
ředitelka ÚOS ČČS Ostrava

Připomínáme že dne 14. 10. 2006 se koná
humanitární sbírka
v kinosále od 8.00 do 14.00 hodin.

Vodné a stočné
Výběr vodného a stočného proběhne
v týdnech od 23. 10. do 3. 11. 2006
V úřední dny: pondělí a středa: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod.
V neúřední dny: úterý a čtvrtek: 8:00 – 15:00hod.
V pátek: 8:00 – 11:00 hod.

Žádáme občany, aby své popelnicové nádoby nenechávali
na místních komunikacích.
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