Šilheřovický zpravodaj
Duben 2005
Vybráno z Usnesení zasedání zastupitelstva obce dne 29. 3. 2005 :
Zastupitelstvo obce Šilheřovice schválilo :
• Závěrečné účty Sdružení obcí Hlučínska, Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko a
Sdružení obcí H-P-S za rok 2004 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a
návrh rozpočtů těchto sdružení na rok 2005,
• Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2004,
• Výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2004,
• Návrh Rady obce na prodej obecních parcel a odkup pozemků pro obec,
• Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Šilheřovice za
rok 2004 do rezervního fondu této organizace,
• Dodatek č. 1. ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Šilheřovice,
• Zprávu České policie o stavu veřejného pořádku v roce 2004 na území obce,
• Rozpočtové úpravy v rozpočtu obce Šilheřovice č. 1 v roce 2005,
• Odměny neuvolněným členů zastupitelstva od 1.1.2005 stanovené ve výši 65 % výše
odměn dle Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce Šilheřovice vzalo na vědomí :
• Výroční zprávu starostky obce za rok 2004,
• Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Šilheřovice za rok 2004.
• Zprávu o probíhajících a připravovaných investičních i neinvestičních akcích v l.
pololetí roku 2005
• Zprávu o vodním hospodářství v roce 2004 a v 1. čtvrtletí roku 2005,
• Projektový výhled obce.
Zastupitelstvo obce Šilheřovice neschválilo příspěvek z obecních prostředků pro Sdružení
věřících Darkovic na stavbu nového kostela v Darkovicích.

Vybráno z Výroční zprávy za rok 2004
Zpracováno pro zasedání Zastupitelstva obce dne 23. března 2005.

Základní charakteristika obce
Rozloha katastru: 2 166 ha (největší v regionu Hlučínsko)
Počet obyvatel:
1 532
Sídlo obecního úřadu: Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel., fax: 595 054 120
E – mail: urad@cmail.cz, nebo silherovice@cmail.cz
Webové stránky : www.silherovice.cz
Rada obce : Mgr. Ludmila Janoschová - starostka
Karel Machala - místostarosta
Členové rady : Mgr. Silvie Žvaková, Ing. Jiří Thomas, Ing. Stanislav Lipinský.
Zastupitelstvo obce:
Čecháček Jan, Ing. Čecháček Martin, Janoš Erich, Mgr. Janoschová Ludmila, Kolaska Pavel, Krömrová Eva,
Křestan Josef, Ing. Lipinský Stanislav, Machala Karel, Matuška Karel, Mgr. Niedermeierová Marcela, Smolka
Rudolf, Šeligová Jarmila, Ing.. Thomas Jiří, Mgr. Žvaková Silvie.

Počet obyvatel k 31.12.2003
Průměrný věk obyvatel
Průměrný věk mužů
Uzavřená manželství:
- mimo obec
- civilních
- církevních

1532
38,13
36,85
11
10
10
1

Počet obyvatel k 31. 12. 2004
Počet ekonomicko aktivních
Průměrný věk žen
Úmrtí občanů:
Přihlášeno osob:
Odhlášeno
Rušení trvalého pobytu

1556
988
39,54
18
52
10
1

Majetek obce k 31. 12. 2004
Budovy, stavby
Nehmotný majetek
Finanční investice - akcie
Zásoby
Pohledávky
Zůstatek běžného účtu
Zůstatek FRB
Krátkodobé závazky
Přijaté návratné finanční výpomoci - FRB
Celkový majetkový fond
Splátky dluhu SFŽP ČR v roce 2004 činily : 2.500.000,- Kč

107 477 406,37 Kč
289 163,30
30 000
29 819,85
153 478,20
1 323 796,80
716 679,80
97 018
1 000 000
120 685 466,68 Kč

Budovy v majetku obce
Budova základní školy
ul. Kostelní 230
Bytový dům - proti ZŠ
ul. Střední 207
Obecní úřad a Hasičská zbrojnice
ul. Střední 305
Kinosál a bytový dům
ul. Střední 210
Bytový dům + zdrav. středisko
ul. Střední 18
Dům služeb + Knihovna ul. Střední 19
Bytový dům + Dětská ordinace
ul. Střední 21
Bytový dům + Pošta
ul. Střední 117
Bytový dům
ul.Dolní 142
Bytový dům
ul. Dolní 162
Restaurace „Rudolf II.
ul. Dolní 5
Náklady na opravy a rekonstrukci a modernizaci obecních budov v roce 2003 činily 662 347 Kč.

Hřbitov

Hřbitov je majetkem Římskokatolické církve. Obec ho má ve výpůjčce a zajišťuje jeho správu.
Náklady na provoz hřbitova : za komunální odpad 26 789 Kč, projekt Ozelenění plochy hřbitova 11 092 Kč,
není zvlášť vyčíslena spotřeba vody. Hřbitov je v majetku Římskokatolické farnosti a obec ho má ve výpůjčce.
Převod parcely hřbitova užívané SČMSD Praha, které má ve výpůjčce od státu, je dosud nerealizován.

Investice v roce 2004
Vstupní prostory zdrav. střediska
Chodník Sokolská
Byt č. p. 117
Opěrná zeď - Zahradnictví

709 495
636 388,20
470 010
312 313,20

Zpracovaná projektová dokumentace
Autobusová zastávka RICKA
PD pro stav. povolení ulice Farní
Geologický průzkum pro tělocvičnu u ZŠ
Měření radonu pro stavbu tělocvičny u ZŠ
PD pro územní řízení tělocvična u ZŠ
PD plynofikace bytu č. 210
PD bezbariérový vstup na poštu
PD plynofikace bytu č. p. 117
PD pro stavební povolení tělocvičny u ZŠ

10 500
23 100
34 212,50
4 950
64 127
3 000
6 417
3 500
313 505,50

Převody obecního majetku : Prodloužení nájmu MUDr. Škaler v č. p. 18 do 31.5.2006; prodloužení nájmu

bytu V. Thomasovi v č.p. 21 do 31,12.2009; prodloužení nájmu bytu J. Machaly v č.p. 142 do 31.12.2009;
prodloužení nájmu bytu Š. Novotné v č.p. 142 do 31.12.2009.
Bezúplatný převod pozemků pod studnamiv Oboře od Sm.VaK na obec v hodnotě – 49 150 Kč; nákup pozemků
od církve - 160 365 Kč, nákup pozemku v ulici U Obory pro obec – 3 880 Kč.

Zapojení členů zastupitelstva do výborů a komisí
Neuvolnění členové ZO
Čecháček Jan
Ing. Čecháček Martin
Janoš Erich
Kolaska Pavel
Krömrová Eva
Křesťan Josef
Ing.Lipinský Stanislav
Matuška Karel
Mgr. Niedermeierová M
Smolka Rudolf
Šeligová Jarmila
Ing. Thomas Jiří
Mgr. Žvaková Silvie
Machala Karel

Vykonávané funkce
člen ZO
člen ZO, člen Finančního výboru
člen ZO, předseda Kontrolního výboru, člen
člen ZO, člen Finančního výboru, Rada školy
člen ZO
člen ZO, předseda Komise životního prostředí, člen Komise stavební a bytové
člen ZO, radní, člen Finančního výboru
člen ZO, předseda Sociální a zdravotní komise
člen ZO, člen Kontrolního výboru
člen ZO, předseda Finančního výboru, člen Komise stavební a bytové
člen ZO, člen Finančního výboru
člen ZO, radní, člen Komise životního prostředí, Rada školy
člen ZO, radní, člen Kontrolního výboru
člen ZO, místostarosta zastupující starostku v době nepřítomnosti, pověřený řízením úseků
Vodní hospod., Správa obecních domů a bytů, Požární ochrana a předseda Povodńové komise

Orgány obce :

Finanční výbor : Rudolf Smolka – předseda., Ing. M. Čecháček, P.Kolaska, Ing. S. Lipinský, J. Šeligová
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Je za svou činnost zodpovědný
zastupitelstvu obce. Výbor se sešel 3 krát. Je nejpočetnějším z výborů a komisí.
Kontrolní výbor : E. Janoš – předseda, Mgr. M. Niedermeierová, Mgr. S. Žvaková. Je zodpovědný
zastupitelstvu. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních
předpisů finančním výborem a obecním úřadem.Výbor kontroloval platby místních poplatků, plnění usnesení
zastupitelstva, vymáhání dluhů, pokladní knihy.
Rada obce zřídila jako své iniciativní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají Radě obce. Komise
jsou ze své činnosti odpovědny Radě obce. Komise se usnášejí většinou hlasů všech svých členů.
Komise stavební a bytová : V. Kolaska – předseda, J.Křesťan, R. Smolka, S. Gromnicová.
Komise stavební a bytová je též výkonným orgánem, protože jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle
§ 103 odst. 4 Zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. Jejich činnost je kontrola dodržování stavebního zákonu, účast
při stavebním řízení vedeným odborem výstavby OÚ v Ludgeřovicích, sledování dodržování územního plánu
obce a předkládání podnětů pro územní plán obce, hospodaření s byty, jejich přidělování a údržba.

V průběhu roku byla následující činnost :
Ohlášení drobných staveb celkem
Stavební povolení celkem
Rozhodnutí celkem

36
25
50

Územní rozhodnutí územní celkem
Kolaudační rozhodnutí celkem

8
16

Komise péče o životní prostředí : J. Křesťan – předseda, G. Svoboda, Ing. J.Thomas, S.Gromnicová.
Komise se zabývala následujícími činnostmi :
1. NATUROU 2000 – Páchník hnědý - zařazením lokality Ostrava – Šilheřovice do národního seznamu
evropsky významných lokalit. Ukázka ořezu stromů při zachování existence „Páchníka“.
2. Jednáním a několikerým místním šetřením ve věci existence černých skládek.
3. Ořezy vysokých stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu vedení vysokého napětí.
4. Kácením stromů na žádosti fyzických osob.
5. S Policií ČR znovu prošetřením důvodů zničení vysázené aleje v Horní ulici.
6. Určení náhradní výsadby a kácení velkého počtu dřevin v souvislosti s budováním dálnice D 47.
7. Šetřením a vyhlášením památného stromu u hájenky čp. 143 - Tisovec dvouřadý
Komise sociální a zdrav. : K.Matuška – předs, E. Jenský, M. Korpasová, M. Chytilová, Ing. J. Thomasová.
Činnost komise :Návštěvy místních občanů žijících v Domově důchodců, výše vyplacených sociálních dávek,
příspěvky na obědy důchodcům, návštěvy u příležitosti životního jubilea starších a nemocných občanů, žádosti
na příspěvek na individuální dopravu, vyřizování vdovských důchodů, doporučení příspěvku charitní a
pečovatelské službě, vyřizování žádosti o zvýšení důchodů pro bezmocnost, přiznání průkazu ZTP, příspěvků na

ošatné a žádostí o invalidní důchod, přidělení jednorázových sociálních dávek těžce zdravotně postiženým a
starým občanům, úroveň lékařské péče o pacienty.
Komise přestupková – její agendu řeší na základě Veřejnoprávní smlouvy MěÚ Hlučín.
Komise povodňová : dle náplně Povodňového plánu, péče o místní potok
Komise kulturní :Mgr. L. Janoschová, – předsedkyně, S. Gromnicová, R. Kučatá, J. Jordánková, B.
Labušová (od 1.7. 2004 ukončila členství).
Náplní činnosti je organizace kulturních akcí společných se ZŠ, MŠ, TJ Sokol, Klubem důchodců i Svazem
dobrovolných hasičů a KDU-ČSL, spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu se Sdružením obcí Hlučínska,
kultura a sport v rámci spolupráce s příhraničními obcemi a Gminou Krzyzanowice, péče o místní knihovnu a
její knižní fond, kultura bydlení, kulturní památky, zpracování informací o obci ( kniha, prospekty, internet.
stránky, obecní zpravodaje, kronika obce), zařízení pro provoz kultury (vybavení obecních sálů).

Knihovna
Knihovníkem je Marcel Šlosárek. V knihovně byly dokoupeny nové knihy a je zavedena meziknihovní služba se
zapůjčováním knih. Je zaveden veřejně přístupný internet, zatím málo využíván. Půjčovní hodiny jsou upraveny
tak, aby byl internet přístupný v době slabého provozu. Celkový počet čtenářů 89, počet návštěvníků 617, a
počet výpůjček celkem 2 242.

Vodní hospodářství – vedoucí Verner Kolaska

1) Vodovodní řád
Vedoucí Zaměstnanci : T. Klimeček – odkalování a odvzdušňování vodovodního řádu a opis vodoměrů.
Celková délka vodovodního řádu 10,2 km, potrubí plastové do DN 100 mm 4,36 km a do 300mm 5,84 km,
375 vodovodních přípojek, 416 vodoměrů. Pořizovací cena 15 943 650 Kč.
2) Kanalizační stoky
Celková délka 10,6 km, potrubí plastové do 300 mm 10,6 km, 1 čerpací stanice, pořizovací cena
40 297 000 Kč, 344 kanalizačních přípojek
3) Čistírna odpadních vod
Mechanicko-biologický způsob čištění. Pořizovací cena objektů 37 703 000 Kč.

Obecní úřad
Obecní úřad tvoří starostka, zástupce starostky a 3 pracovnice.
Sylva Gromnicová – organizační pracovnice OÚ (úvazek 7 hod/týden) - evidence obyvatel (přihlášení a
odhlášení obyvatel, změna trvalého pobytu, , vede agendu starostky a zástupce starosty, vede a zajišťuje agendu
týkající se staveb, kulturní akce, obecní archiv, evidenci hřbitova, zpracování obecního zpravodaje a agendu
životního prostředí.
Ing. Jarmila Thomasová – ekonom obce (úvazek 8 hod/týden – účetnictví, místní poplatky, personální agenda,
mzdy, majetkové záležitosti obce, oblast sociální (sociální dávky starým a ZTP občanům, ústavní péče)
Jana Jordánková – referentka OÚ (4 hod./týden) - agenda komunálního odpadu, podatelna, pokladna, místní
poplatky, kopírování a 4hod./týden – zajišťování úklidu OÚ, veřejných prostor č.p. 19, 210 - obecní sál
Podatelna
Došlá pošta (žádostí, sdělení)
Ověřeno podpisů na listinách:
Ověřeno opisů listin:

1365

Poplatky a platby :
Místní poplatek za
provoz likvidace komun. odpadu
ze psů
za lázeňský nebo rekr. pobyt
za užívání veř. prostranství
ze vstupného
za ubytovací kapacity
za provozovaný výherní hrací stroj
Vodné a stočné

175
110

Vydaná pošta (žádostí, objednávky, sdělení, vyjádření)
Potvrzení do zahraničí :
1
Posudky, zprávy o pověsti a pobytu:
4

1324

Sazba
360 Kč/osobu/rok (dle OZV č. 3/2003)
150 Kč za prvního psa a 200 Kč za každého dalšího psa (OZVč. 1/2003)
15 Kč za osobu a každý den ( upřesněno v OZV č.1/2003)
10-30 Kč/m2 podle způsobu užití ( OZV č. 1/2003)
20% z vybraného vstupného (OZV č. 1/2003)
4 Kč/ za každé využité lůžko (OZV č. 1/2003)
5 000 Kč/čtvrtletí
- pro právnické osoby – vodné 22,40 Kč/m3 (je účtováno měsíčně)
stočné 11,40 Kč /m3 (je účtováno měsíčně)
- pro fyzické osoby – vodné 17 Kč/m3 (je účtováno měsíčně)
stočné 9 Kč/m3 (je účtováno měsíčně)

Pronájmy z
hrobového místa
obecních sálů
výsuvného pojízdného žebříku
lešeňových trubek

Sazba
Za 1 m2 50 Kč/rok
Podle Směrnic o pronájmu obecních sálů
200 Kč/den
100 Kč/den

Správní poplatky
Ověřování listin
Ověřování podpisů
Provoz výherních hracích automatů dle zákona č.
305/97 Sb.

Sazba
20 Kč/strana
30 Kč/podpis
-10 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce
-16 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na 6 měsíců
-30 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok
50 Kč
50 Kč

Potvrzení do zahraničí
Přihlášení k trvalému pobytu

Zásahová jednotka požární ochrany
1. Bašista Michael
velitel jednotky
11. Panocha Petr
velitel družstva
2. Fulneček Kamil
velitel družstva
12. Machala Tomáš
řidič
3. Matuška Karel
řidič
13. Maloň Petr
řidič
4. Kučatý Petr
řidič
14. Machala Jan
strojník
5. Michalek Lumír
strojník
15. Nováček Petr
strojník
6. Rumpa David
strojník
16. Lazar David
člen družstva
7. Hofrichter Radek
člen družstva
17. Teister Josef
člen družstva
8. Žebrák Martin
člen družstva
18. Hudeček Martin
člen družstva
9. Kučatý Petr
člen družstva
19.Vařecha Tomáš
člen družstva
10. Panochová Radmila
člen družstva
V současné době disponuje sbor zásahovým vozidlem TATRA 148 – CAS 32, PS – 12, PS – 8, menším
benzínovým čerpadlem, 3 dýchacími přístroji SATURN, 3 komplety zásahových obleků včetně přileb a obuvi.
Výše jmenovaná technika je provozuschopná, i když ke svému stáří opotřebovaná. Byla podána žádost o dotaci
na nákup nového vozidla. Členové zásahové jednotky absolvovali během roku cyklická školení, zdravotní
prohlídky, řidiči absolvovali přeškolení řidičů požárních vozidel.

Spolupráce s dalšími obcemi
a) Sdružení obcí Hlučínska
Obec Šilheřovice je členem „Sdružení obcí Hlučínska“ (SOH), které má 27 stálých členů a 4 členy
spolupracující (Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka, Malé Hoštice) od roku 1998. Členský příspěvek obce je 1,50
Kč na občana. Toto sdružení se zabývá propagací regionu Hlučínska a jeho kulturou.
b) Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
V roce 2001 schválilo zastupitelstvo obce vstup obce Šilheřovice do „Svazku obcí mikroregionu Hlučínska“,
který čítá 17 členů. Členský příspěvek je ve výši 1,0 Kč/občana. Svazek byl vytvořen účelově, protože program
EU Sapard poskytoval dotace pouze regionům počtem obyvatel do 50 000. Cílem sdružení je společný rozvoj
regionu a získávání dotací z EU.
c) Euroregion Silesia
Od roku 2002 je obec členem Sdružení Euroregionu Silesia. Sdružení má asi 30 členů. Členský příspěvek činí
2,- Kč/občana. Ve spolupráci s ES obec získala v roce 2004 dvakrát dotaci z Programu PHARE CBC „Prezentace příhraničních obcí“ a „Jak rychle plyne čas“.

Spolupráce, kontakty s obcemi, mezinárodní spolupráce:
1. Gmína Krzyzanovice - Polsko - vzájemná spolupráce trvá již od roku 1992, oficiální smlouva o spolupráci
byla podepsána 23.5.1998. Akce probíhají podle Kalendáře akcí příhraničních obcí Hať, Píšť, Šilheřovice a
Gminy Krzyzanowice, byla zpracována a vydána brožura „Prezentace historie a současnosti obcí Hať, Píšť,
Šilheřovice a Gminy Kzryzanowice“ v českém, polském a německém jazyce, která byla z velké části v roce
2004 financována z prostředků PHARE CBC.
2. Kolárovice (Slovensko) – spolupráce se začíná vyvíjet hlavně přes TJ Sokol Šilheřovice. Na obecní Pivní
slavnosti účinkovala Kolárovická kapela a zúčastnili se jí představitelé obce Kolárovice.

Spolupráce s Městským úřadem Hlučín – pověřený úřad

Po zániku Okresních úřadu přešla řada pravomocí na tzv. pověřené úřady, naše obec patří k pověřenému úřadu
Hlučín. Nejčastější spolupráce byla s odbory stavebního a územního rozvoje ( změny územního plánu, stavební
povolení a kolaudace staveb), životního prostředí (potok, vodovod, ČOV), regionálního rozvoje ( příprava

projektů), přestupkové komise (na základě Veřejnoprávní smlouvy převzal řešení přestupků), odborem
správním a správních agend ( evidence obyvatel). Velmi dobrá byla i spolupráce starostů obcí spadajících pod
pověřený úřad, v průběhu roku se uskutečnilo několik porad starostů se zaměřením na povodňovou ochranu,
krizové řízení, financování školství.
Spolupráce s Krajským úřadem a ministerstvy
Nejčastěji obec spolupracovala na Krajském úřadě s odbory Regionálního rozvoje (program obnovy venkova,
strukturální fondy EU), Finančním a majetkoprávním, Životního prostředí, Referátem dopravy (oprava cesty
(Paseky – Šilheřovice a příjezdové komunikace III/4696, Odborem vnitřních věcí (zrušení trvalého pobytu).
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR :
1) odbor podpory bydlení Fond rozvoje bydlení:
V roce 2000 obdržela Obec Šilheřovice bezúročnou státní půjčku v rámci programu poskytování státních půjček
na opravy, modernizace a rozšíření bytového fondu ve výši 1 000 000,- Kč.
V roce 2004 občané i Obec Šilheřovice pokračovali s pravidelnými splátkami půjčky na účet zřízený u České
spořitelny, a. s., expozitura Hlučín takto:
Zůstatek finančních prostředků k 1.1.2004
312 426 Kč. Půjčky občanům
50 000 Kč – výměna dveří
Občané splatili
326 814 Kč Obec splatila
123 805 Kč – obecní byty
Úroky za vedení účtu
6 630 Kč bank. Poplatek
2 995 Kč
Zůstatek k 31.12.2004
716 679 Kč
2) Financování společně vydávané brožury příhraničními obcemi Hať, Píšť, Šilheřovice a Gmina
Krzyzanowice „Prezentace historie a současnosti příhraničních obcí“.
3) Státní fond životního prostředí - Obec dokončila splácení půjčky na výstavbu kanalizace a ČOV, byla
splacena půjčka i na plošnou plynofikaci obce, kterou obec měla společně s obcemi Sdružení H-P- S.
4) Pozemkový fond, Pracoviště Opava řeší převod státních pozemků pod ČOV, cesty k Juliánce. Bohužel ani po
několika létech se nevyjádřil k žádosti obce a převodu pozemků. Důvodem je pozastávka - soudní jednání PF
ČR s Městem Ostrava, které požaduje vydání pozemků na základě zákona č. 172/1991 Sb, o převodu majetku
ze státu na obce. Obec bude dále urgovat převody v roce 2005.
5) Ministerstvo životního prostředí - kontrola a vyúčtování dotací na odstranění následků povodní v roce 1997,
vyjádření k „Ptačí oblasti“ okolo řeky Odry, řešení vytvoření rezervace v alejích za parkem pro brouka Páchníka.
6) Úřad pro zastupování státu - žádost o převod pozemků (točna, okolí restaurace Krušovická ) - žádosti
nebylo vyhověno, majetek, který měla ve výpůjčce TJ NH Ostrava byl na základě § 14 a § 15 zákona č.
290/2002 Sb. převeden do jejího vlastnictví dne 15.12.2003. Společná žádost obce a Římskokatolické farností o
převod části parcely ohrazené jako hřbitov je stále v jednání.
7) Katastrální úřad – ve věcech majetkových
Další údaje o obci
Spolupráce s podnikateli - místní podnikatelé i v roce 2004 finančně i materiálně podporovali akce OÚ,
využívali možnosti prodeje ve stáncích při akcích OÚ - Pivní slavnost. Podpořili i kulturní akce organizované
obcí, např. cenami do tomboly. Obec podporuje místní podnikatele také tím, že jim zadává většinu zakázek ( J.
Miník, Fa Fulneček M., Lumír Plaček, Hotel Golf, Stavitelství Vilášek – zaměstnává místní občany), Hotel Golf
u sv. Jana. Bohužel, místní firmy málo propagují svou nabídku.
Obec podpořila činnost spolků následujícími dotacemi :
TJ Sokol Šilheřovice
Svaz včelařů
Klub důchodců

177 809 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč

SDH Šilheřovice - pomáhal obci při údržbě majetku obce (hasičská zbrojnice a technika) bezplatné zapůjčení
prostor pro Setkání u stromečku, prevence na Pivní slavnosti. V roce 2004 začal sbor svou činnost v lednu
uspořádáním výroční valné hromady a tradičního hasičského plesu. V letních měsících uspořádali 4 disko
karnevaly u restaurace Mléčnice a Krmášovou zábavu.
MO KDÚ ČSL :
Členové místní organizace pracovali i pro veřejnost. Bylo to vysazování, dosazování a péče o stromky v alejích,
akce pro veřejnost u příležitostí Svatodušních svátků („Smažení vaječiny“) a Vánoc ( „Setkání u stromečku“).
Klub důchodců:
Spolupráce s Obecním úřadem, členové KD pomáhali při organizování akcí OÚ pro veřejnost – Stavění máje,
Kácení máje, Pivní slavnost, Setkání u stromečku, Setkání s jubilanty seniorů,

TJ Sokol Šilheřovice: uskutečnilo se několik společných nebo finančně podporovaných akcí obcí (turnaj
vesnických částí s živou hudbou, turnaj mužů v polských Krzyzanowicích, turnaj dorostu „O pohár starostky
obce“, sportovní odpoledne.

POZOR !

Vyhláška

Rada obce Šilheřovicích vypisuje na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 o vytvoření
a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ schválené Obecním zastupitelstvem
v Šilheřovicích dne 17. 5. 2000 Výběrové řízení pro žadatele úvěru na zvelebení bytu a
rodinných či družstevních domů na území obce Šilheřovice.
Žádost je možno podat nejpozději do 30. dubna 2005 na předepsaných formulářích, které je
možno si vyzvednout na Obecním úřadě v době úředních hodin.
Požadované náležitosti žádosti:
♦ Jméno a příjmení nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce
♦ Adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, včetně tel. spojení
♦ Přesné označení budovy nebo stavby
♦ Adresa, číslo popisné, číslo parcely
♦ Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
♦ Návrh na stanovení garance na poskytnutou půjčku ( ručitel )
♦ Předběžnou orientační cenu nákladů na danou akci
♦ Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci je třeba popis provést
odděleně
♦ Předpokládanou lhůtu dokončení akce
♦ Požadovanou částku úvěru
♦ Stavební povolení či ohlášku drobné stavby o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je
žádáno o půjčku

Obec Šilheřovice trvale zaměstná :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) na údržbu obce pracovníka s výučním listem v oboru zedník, instalatér nebo jiné
podobné zaměření na plný úvazek.
Platové podmínky dle tarifu:
Instalatér: 5. platová třída, stupeň podle počtu let praxe
Zedník:
4. platová třída, stupeň podle počtu let praxe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ) na opisování stavu odebrané vody, odkalování a odvzdušňování vodovodního řádu na
částečný úvazek
Platové podmínky dle tarifu:
2. platová třída, stupeň podle počtu let praxe nebo na dohodu o pracovní činnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Šilheřovice nabízí možnost si přivydělat pokládkou dlažby okolo parkové zdi
v Dolní ulici nebo jinými pracemi pro obec. Zájemci nechť se přihlásí u starostky obce.
Odměna bude stanovena dohodou.
Informace Evidence obyvatel
S účinností od 1. ledna 2005 jsou povinni státní občané ČR provést výměnu občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů – typ knížka, nejpozději do 30.11.2005. Nenechávejte
výměnu těchto dokladů na poslední chvíli. Žádosti na vyřízení OP přijímá Obecní úřad
Ludgeřovice a Městský úřad Hlučín.
Sylva Gromnicová. Evidence obyvatel

Oznámení členům Honebního společenstva Šilheřovice, Lesní závod Šenov
Na základě usnesení z valné hromady honebního společenstva Šilheřovice konané
dne 21.1.2005 budou ve dnech 18.5. a 25.5.2005 vždy od 13.00 do 17.00 hod. v budově
Obecního úřadu v Šilheřovicích vypláceny podíly nájemného členům honebního
společenstva. Pro vyzvednutí je nutné mít s sebou OP a v případě spoluvlastnictví,
zmocnění spoluvlastníka honebních pozemků.
Ing.Karel Křemen, Starosta HS Šilheřovice

Termín očkování psů : 25. května 2005
8.00 – 08.15 - dolní statek
8.30 – 09.30 – budova OÚ
9.45 – 10.00 – u p. Tomčíka

Doočkování proběhne v sobotu 11. června 2005 – před budovou OÚ v době
od 14.00 – 14.15 hod. Vezměte si sebou očkovací průkaz psa.
Pes musí mít náhubek a být v doprovodu dospělé osoby !

Termín výběru vodného

25. 4. – 05. 5. 2005

Pondělí, středa : 08.00 – 11.00; 13.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek : 08.00 - 15.00
V pátek se poplatky vybírat nebudou !!!

Další termín úhrady hrobových míst:
V týdnu od 2. 5. – 5. 5. 2005 v úřední dny pondělí, středa : 8.00-11.00; 13.00-17.00
Oznámení České pojišťovny
Každé pondělí v době od 13.00 do 15.00 hod. probíhá v sále Obecního úřadu Šilheřovice
poradenská služba pro klienty České pojišťovny. Mimo tuto dobu je možno kontaktovat p.
Kubicovou na tel.č. 602 520 764 nebo p. Smolku na tel.č. 777 109 200.
Nabídka nových knih Obecní knihovny
Autor
Název
Vaňková
Vězení pro krále
Javořická
Omyl
Casati Mafiánka
Rendellová
Mandarinův
Prouza
Krámek s kráskami
Námluvy
Jacq
Nefertiti a achnaton
Maurier
Zlatý hrad
Cesta z pouti

Autor
Název
Small
Dcery dračího
Denker
Adopce
Connelly
Temné proudy
Gill B.M.
Hra na vraždu
Carter
Poslední případ Agathy
Christie
Javořická
Kletba
Javořická
Vykoupené štěstí
Marklund
Svědek

Block
Frank
Donnelly
Block
Javořická
Mac Clure
Herre
Bestenrein
Vaňková
Lanczová
Štorkán
Stýblová
Lindseyová
Ehrlichová
Obermeier
Mendelová
Mandelová
Mandelová
Miler

Peklo v oblacích
Odrazy v Nilu
Čajová růľe
Nebeská past
Modré z nebe
Rekviem
Marie Terezie
Sisi a její sourozenci
Vládci
Pán stříbrné
Tajná láska
Katova vinice
Benjamín
Něľný válečník
Žezlo a růže
Temná Lukrecie
Dějiny 1
Dějiny 2
Dějiny 2
Krtek a paraplíčko

Ullrichová
Lanczová
Javořická
Dierksová
Čechura
Čtvrtek
Munkovi

Miler
Mandelová
Jiránek
Arsan
Váňová
Frýbort
Váňová
Javořická

Nebuď přece blond
Doteky noci
Pro rodný krov
Spiknutí babiček
Maxipes Fík
Říkání o víle Amálce
Nová dobrodruľství Štaflíka a
Špagetky
Čítanka pro nejmenší na celý
rok
Jak krtek ke kalhotkám přišel
Dějiny 4
Bob a bobek v létajícím
klobouku
Emanuela
Sestra a sestřička
Bodyguard
Zapomeň na minulost
V lesním zátiší

Jak je to s výměnou řidičských průkazů
.

V poslední době se stále více množí dotazy ze strany občanů a také v médiích se objevují
informace o povinné výměně řidičských průkazů, jak je nařízeno odst. 2 § 134 zákona č.
361/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů.
Podle platného znění výše uvedeného zákonného ustanovení platí, že všechny řidičské
průkazy vydané od 1.7. 1964 do 31.12. 2000 musí být vyměněny za nové, a to do 31.12. 2005.
Na tomto místě je však nutné konstatovat, že již od 1.5. 2004 se vydávají tzv. EURO řidičské
průkazy. Pro výměnu ŘP se tak již nabízela dostatečně dlouhá doba, kterou však zatím
využilo jen malé množství dotčených řidičů. Nenechávejte výměnu na poslední chvíli,
předejdete tak možným problémům.
Závěrem chci dodat, že povinná výměna nepodléhá správnímu poplatku (nedochází-li ovšem
současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu). Je však nutno osobně
navštívit Odbor dopravy a silničního hospodářství v Hlučíně v úředních dnech. S sebou
vezměte nutné doklady k vyřízení EURO řidičského průkazu, kterými jsou platný občanský
průkaz, řidičský průkaz který v současné době používáte, 1 fotografii, občané starší 60-ti let
platnou lékařskou prohlídku. Tiskopis žádosti si každý vyplní na místě samém.
Odbor dopravy a silničního hospodářství, MěÚ Hlučín

Prosba
V souvislosti s přípravou výstavy akademického malíře Alberta Ferenze (*1907 ve Velkých
Hošticích, † 1994 v Mnichově) nás oslovila PhDr. Marie Schenková, Csc. ze Slezského
zemského muzea v Opavě s prosbou, zda někdo z občanů, či pamětníků naší obce nemá na
fotografii původní malbu interiéru kostela. Pokud ano, prosím, kontaktujte Obecní úřad.
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