Šilheřovický zpravodaj
březen 2005
Vybráno ze zasedání Rady obce - leden až březen 2005 :
Rada obce bere na vědomí :
1. informace o přípravě a postupu a realizaci současných investičních staveb a
oprav :
2. předložené nabídky na vybavení technikou pro údržbu obce.
3. informaci o proškolení požárních hlídek
4. informaci o úspěšné kolaudaci prodloužení vodovodního řádu v ulici Ovocná.
5. podané návrhy majiteli pozemků na změnu územního plánu. Tyto však již
nebudou řešeny v současné Změně č. 4 ÚP.
6. žádosti o pronájem obecních bytů. V současné době je evidováno 8 žádostí o
pronájem a žádné obecní byty nejsou k dispozici.
7. informace z jednání starostů příhraničních obcí, to je zhodnocení spolupráce
v roce 2004, program společných akcí v roce 2005.
8. informace Úřadu práce v Opavě o snížení přidělení financí o 18 milionů na
financování pracovníků na veřejně prospěšných pracích.
9. zpracovaný projektový výhled obce do roku 2010.
10. informace místostarosty o převzetí rekonstruovaných bytových prostor
v obecních budovách č. 117 a 210.
11. nabídku programu na využití SMS pro informování občanů.
12. informace o připravovaném projektu Partnerství: Hlučín, Bolatice, D.Benešov,
Šilheřovice – Santa Maria del Cedro a okolní obce (Kalábrie).
Rada obce schválila :
1. doplnění Kulturní komise o členku p. Evu Krömrovou.
2. plán práce a kulturně společenských akcí v roce 2005 předložený Kulturní
komisi.
3. pěti žadatelům žádost o navýšení tarifu KO z P 201 na P 211
4. zpracovanou projektovou dokumentaci dopravního značení na křižovatce
Šilheřovice – Hlučín – Markvartovice.
5. zpevnění povrchu obecní komunikace p.č. 1190 z důvodu zajištění přístupu ke
školce lesních dřevin firmě Dvořák–Lesy, Sady, Zahrady, s.r.o.
Rada obce uložila :
1. místostarostovi projednat s Městskou policii Hlučín zajištění bezpečného
přecházení silnice u Základní školy.
2. místostarostovi projednat s Okresní správou pošt zlepšení služeb na místní
poště.

3. starostce obce, vzhledem k vyrovnání všech dluhů vůči Komerční bance a
SFŽP ČR v roce 2004, zajistit ukončení všech zástavních práv těchto subjektů
na obecní nemovitostí.
4. místostarostovi projednat s majitelem pozemku možnost odkoupení prostor
mezi kinosálem a hlavní cestou.
5. starostce zajistit výběr účastníků malířského plenéru a warsztatu v roce 2005.
6. starostce obce připravit podklady pro aktuální převody pozemků, projednat
se stranami a následně v červnu 2005 předložit zastupitelstvu obce.
7. vedoucímu údržby zajistit zásobu obalované směsi pro potřebu okamžitých
oprav cest.
8. místostarostovi obce realizovat plynové topení ve 2 obecních bytech.
9. starostce obce, na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební
povolení a vydaného územního rozhodnutí, jednat o podání žádosti o finanční
dotaci na stavbu tělocvičny.
10. starostce obce zajistit zpracování Studie sportovně-společenského areálu
Baumšula.
11. starostce obce oslovit Tiskárnu Maj, v Háji u Opavy ve věci podání cenové
nabídky na vytištění knihy o obci Šilheřovice v roce 2006.
Rada obce rozhodla :
1. prodloužit smlouvu o pronajmu prostor dětské ordinace MUDr.
Martináskové na další 3 roky.
2. o prodloužení smlouvy na pronájem plochy Baumšula pro pouťové atrakce
firmě Pfleger na rok 2005 a 2006.
3. nepodepsat smlouvu na poskytnutí dotace na zrcadlový projekt společně
podaný s partnerem - Gminou Krzyzanowice na MMR. Důvodem je, že
polskému partnerovi nebyl potvrzen příspěvek na financování.
4. na základě žádostí podaných majitelem sousedního pozemku a místního
šetření stavu Komise životního prostředí bude na obecní parcele č. 21
proveden průklest dřevin do konce doby vegetačního klidu.
5. o zajištění oprav podlah společných prostor v obecním domě č. 117 s firmou
M. Hříbek,Hať.
6. o uzavření smluv na realizaci 2. etapy zpevnění plochy hřbitova zámkovou
dlažbou s firmou Grigar, s.r.o. Opava.
7. o zajištění opravy omítek ve společných prostorách obecního domu č. 210
firmou Stavby Havelka, a.s.,Ostrava.
8. o zajištění výměny podlahové krytiny v dětské ordinaci.
9. o pronájmu kinosálu za zvýhodněných podmínek pro cvičení kalanetiky a
aerobiku místních žen.
10. o pronájmu kinosálu za zvýhodněných podmínek ke cvičení tanečnímu páru
Katka Krakovková a Václav Koubík.
11. o přijetí cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo s firmou J. Prokop,
Promonta, Markvartovice na realizaci stavby oprava schodiště a
bezbariérový vstup do budovy pošty.
Rada obce pověřila :
1. starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo s Povodím Odry, s. p. na odběry
vzorků a laboratorní rozbory odpadních vod ČOV, čistírenských kalů a
odpadní vody ze stomatologické ordinace.
2. starostku obce k podpisu smlouvy s firmou VIMASTAV, s.r.o. Ostrava na
opravu části obecní opěrné zdi na Zahradnictví (u Němcových).

3. starostku obce k podpisu smluv se SME a Sm. plynárnami na předání dat
pro program MISYS.
4. starostku obce podpisem smluv na pronájmy kinosálu
5. místostarostu k podpisu smlouvy na pronájmy nově rekonstruovaných bytů
v obecních budovách č. 117 a 210.
Rada obce doporučuje :
1. zařadit do rozpočtu obce na rok 2006 finanční částku na výměnu všech
dopravních značek na obecních komunikacích.
2. Radě školy projednat, případně navrhnout, na vyznamenání u příležitostí
Dne učitelů jednoho z pedagogů Základní školy.
3. uvolnit finanční prostředky na pořízení leteckého snímku obce, vydání letecké
mapy a pohlednice obce.
Zpracovala : L. Janoschová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektový výhled obce Šilheřovice (2005 – 2010)
Zamyslete se a předložte své návrhy.
Projekt

Připravenost

Náklady

Poznámka

(hrubý odhad)

Rekonstrukce místních komunikací :
- ulice Farní,
- ulice Ke kovárně
- ulice Záhumenní a Spojovací
- ulice U Obory
- ulice Ovocná
Protipovodňová opatření
Výstavba parkoviště :
- u pošty,
- zpevnění plochy stávajícího parkoviště
v ulici U parkoviště
Výstavba tělocvičny a rekonstrukce školní
budovy :
a) stavba tělocvičny
b) přestavba školy
Sportovně společenský areál „Baumšula“
Řešení bezpečnosti silničního provozu –
křižovatka komunikace III/4696 a
III/4697 (dopr. značení)
Nákup nového auta s vybavením pro
ZJPO

Rekonstrukce chodníků
- Střední ulice podél potoka u ZŠ
- Střední ulice u parku
Opravy fasád obecních historických
budov - 4 budovy
Úprava prostranství před Obecním
úřadem a vstupní prostory do OÚ
Hřbitov :
Dlažba 2. etapa a osvětlení
Dlažba 3.etapa
Výsadby zeleně dle projektu
Malotraktor s přídavným vybavením pro
údržbu obce
Potok - zpevnění břehů, čištění,
Plynofikace Obecního sálu
Plynofikace obecních bytů – 8 bytů
Cyklostézky – povrchová úprava
- směr Hať
- směr Darkovice
Opěrná zeď – Rothsch. zahradnictví
Propagace obce-letecká mapa, prospekt,
pohlednice
22.2.2005

Projektová dokumentace
Zapracovávají se do
územního plánu
V územním plánu

2 mil.
2 mil.
700.000
600.000
300.000
Cca 3 mil.

150.000
300.000
Projektová dokumentace
pro stavební povolení,
územní rozhodnutí
Úz. plán, zpracovává se
studie
Projektová dokumentace

20 mil .
20 mil.
celk.1,5 mil.,

z toho v letoš.
roce
300 .000
100.000

Požádáno o dotaci MK
v loňském roce, žádost je
obnovena pro rok 2006

V roce 2005
vyčleněno
200.000
Celk. náklady
700.000

Projektová dokumentace
---

300 000
200.000
1,2 mil.

Studie

600.000

Na kat. obce
Markvartovice
ZJPO
III.stupeň

1 mil.

700.000
Studie

-

Projektová dokumentace

1 mil.
300.000
640.000
1.350.000
1.300.000
950.000
90.000
Zpracovala: L Janoschová

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
česko-polské spolupráce příhraničních obcí na r. 2005
P.č.
Název akce
1. Mezinárodní přehlídka předškolních
divadélek
2. Velikonoční šachový turnaj
3. Slezská beseda:„Gminný kabinet biologické

Termín
Organizátor
17.03.2005 Gmina Krzyzanowice
27.03.2005
Obec Píšť
10.04.2005 Gmina Krzyzanowice

obnovy“

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Metodický seminář učitelů mateřských škol
na téma: „Regionální tance Slezska“
Jaro na vsi – folklórní vystoupení
Střelecká soutěž (malorážka) – memoriál B. Junga
Seminář na téma: „Velké vlastenectví od 18.
do první poloviny 20. stol. jako podpora
kultury polsko-českého pohraničí“
Hudba nezná hranic – koncert v 16.00 hod.
Mezinárodní plener v malování „Pohledy
polsko-českého pohraničí“
Sportovní setkání školních dětí ve
Tworkowě
Malířské dílny pro děti a mládež
„Pohledy polsko-českého pohraničí“
Mezinárodní noční soutěž hasičů
Koncert věnovaný tvorbě L. van Beethovena
a F. Liszta ve farním kostele sv. Anny
v Krzyzanowicích
Koncert – „Hudební pohledy“
- nádvoří zřícenin zámku ve Tworkowě
Tradiční „Haťský odpust“
3. výročí Mariánského poutního místa Píšt

duben 2005 Gmina Krzyzanowice
16.04.2005
Obec Šilheřovice
01.05.2005
Obec Píšť
květen
Gmina Krzyzanowice
2005
01.05.2005
Obec Hať
29.04.2005 Gmina Krzyzanowice
- 4.05.2005
30.04.200a Gmina Krzyzanowice
1.05.2005
13.05.2005- Gmina Krzyzanowice
14.05.2005

20.05.2005
Obec Píšť
28.05.2005 Gmina Krzyzanowice

29.05.2005 Gmina Krzyzanowice
05.06.2005
12.06.2005

Obec Hať
Obec Píšť

s venkovní Křížovou cestou a Lurdskou jeskyní

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mezinárodní turnaj mladých hasičů
Mezinárodní denní soutěž hasičů
Mezinárodní turnaj žáků v kopané
Setkání s golfem - pro děti a mládež
Turnaj v minigolfu
Mezinárodní turnaj juniorů v kopané
Tradiční „Píšťský odpust“
Odpust v Šilheřovicích
Šilheřovické dožínky
XII. Haťské dožínky
Dožínky Gminné v Boleslawi
Mezinárodní turnaj v kopané dospělých
Pivní slavnost
Tradiční „Haťský krmáš“
Koncert duchovní hudby

18.06.2005
Obec Hať
18.06.2005
Obec Píšť
červen
Obec Hať
červen
Obec Šilheřovice
červenec
Obec Píšť
23.07.2005
Obec Šilheřovice
07.08.2005
Obec Píšť
14.08.2005
Obec Šilheřovice
21.08.2005
Obec Šilheřovice
28.08.2005
Obec Hať
28.08.2005 Gmina Krzyzanowice
17.07.2005 Gmina Krzyzanowice
10.09.2005
Obec Šilheřovice
25.09.2005
Obec Hať
26.12.2005
Obec Hať
Zpracovala : L. Janoschová

Kulturní, společenské a sportovní akce pořádané spolky a obecním úřadem
v roce 2005
Datum

Název akce

14.1.
15.1.
29.1.
leden
13.2.
27.3 -19.6
16.4.
16.4.
30.4.
14.5.

Místo

Novoroční koncert
Obecní ples
Rodičovský ples
Papučový bál
Dětský ples
Jarní část soutěže 2004/2005 muži
Jaro na vsi – folklórní vystoupení
Disko pro rodiče
Stavění májky
Družební zápas – staří páni
Kolárovice – Šilheřovice
Diskotéka
15.5.
Oslava Dne matek a večírek
29.5.
Disko pro děti
29.5.
Kácení maje
20.5.
Svatodušní smažení vaječiny
červen
Zájezd pro členy KD
4.6.
Turnaj vesnických částí
5.6.
Den dětí
18.6.
Turnaj Karla Fulnečka
16. -17.7. Turnaj mužů
23.7.
Turnaj dorostenců(ČR-Pl)
29. -31.7. Turnaj o zlatý kahan
Srpen (září) Sportovní odpoledne
14.8.
Šilheřovický odpust
21.8.
Šilheřovické dožínky
27.8.
Ukončení prázdnin
1.9.
Vítání prvňáčků
10.9.
Pivní slavnost

Hřiště TJ
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Hřiště TJ L
Hřiště TJ
Baumšula
Baumšula
Hřiště TJ
Obecní sál
Baumšula

říjen
11.11.

Obecní sál
Hřbitov

listopad
listopad
16.12.
Každý
měsíc

Organizátor

Kostel
Kinosál
Kinosál
Obecní sál
Obecní sál
Hřiště TJ
Kinosál
Kinosál
Před OÚ
Hřiště TJ

MŚ+Obec Šilheřovice
Obec Šilheřovice
Unie rodičů
Unie rodičů
Unie rodičů
TJ SOKOL
Obec Šilheřovice
Unie rodičů
Obec Šilheřovice+KD
TJ SOKOL

Obecní sál
Kinosál
Před OÚ

Klub důchodců
Unie rodičů
Obec Šilheřovice+KD
KDÚ ČS+ OÚ
Klub důchodců
TJ SOKOL
Unie rodičů
TJ SOKOL
TJ SOKOL
Obec Šilh.+TJ Sokol
TJ SOKOL
TJ SOKOL
Obec Šilheřovice
Rolníci
Unie rodičů
ZŠ+UR+OÚ
Obec Šilheřovice

U Obec.úřadu

(KD,TJ, SDH,UR)

Společenský večírek
Pietní akce pomníku padlým ve
světových válkách
Setkání s jubilanty
Vítání nových občánků obce
Zpívání u stromečku
Diskotéky

Klub důchodců
OÚ a zást. spolků v
obci
Obecní sál
Obec Šilheřovice
Obecní sál
OÚ+ MŠ
U obec.úřadu KDÚ ČSL+ OÚ
SDH
Zpracovala : L. Janoschová

Zpráva o rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky
Již v průběhu Tříkrálové sbírky se objevilo množství dotazů na téma využití výtěžku
Tříkrálové sbírky v souvislosti s pomocí jihovýchodní Asii. Abychom předešli případným
nejasnostem, rozhodli jsme se předložit Vám tuto podrobnou vysvětlující zprávu.
Rozdělení peněz, které jednotlivé charity „vykoledují“, je následující:
65 %
zůstává jednotlivým charitám
15 %
diecézní charity
10 %
humanitární pomoc
5%
sekretariát Sdružení česká katolická charita
5%
režie sbírky
Toto rozdělení je pevně stanoveno a není v naší kompetenci ho svévolně měnit.
Dalším důvodem, proč zachováváme toto rozdělení, je skutečnost, že naše projekty jsou
na výnosu sbírky závislé a vzdát se větší části získaných peněz by znamenalo ohrozit pomoc,
kterou realizujeme zde.
Jestliže tedy biskup Ostravsko-opavské diecéze oznámil v médiích, že 50% výtěžku
Tříkrálové sbírky bude odesláno na pomoc Asii, hovořil pouze o Charitě Ostrava, což je jen
jedna ze složek Diecézní charity ostravsko-opavské. Další charity se drží výše zmíněného
rozdělení. Jejich podíl na humanitární pomoci činí 10% z vybrané částky, jak je uvedeno
výše.
Diecézní charita ostravsko-opavská se rozhodla přispět na pomoc Asii celkem
400 000,- Kč. V případě potřeby bude uvolněna další částka. Na sbírkovém kontě Sdružení
česká katolická charita bylo do 26. 1. 2005 shromážděno celkem 49, 2 mil. Kč.
Jsme přesvědčeni, že stávající rozdělení je spravedlivé a umožňuje nám pokračovat
v realizaci domácích projektů, aniž by přitom omezovalo pomoc Charity do oblastí
postižených humanitárními katastrofami.
Věříme, že i Vy jako dárci, přijmete toto rozdělení s pochopením. Ještě jednou děkujeme za
Vaši štědrost a pomoc.
Za Charitu Hlučín
Mgr. Lukáš Volný

Chcete PRODAT nebo PRONAJMOUT Váš dům?
Uvažujete o koupi nebo prodeji chaty či pozemku?
Zavolejte - přijedeme - nabídneme nejlepší řešení.
Solidnost a kompletní právní servis je samozřejmostí.
Reference našich klientů na požádání v naší kanceláři.
Ostrava – centrum, Poštovní 2
www.areon.cz; info@areon.cz
596 130 108-110, 608 973 096
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