Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2005

Vstoupili jsme do doby adventní, do doby přípravy na nejkrásnější svátky - Vánoce.
Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 hodně zdraví,
štěstí, pohody, osobních a pracovních úspěchů.
Návštěva z italské Kalábrie:
Jak jsme již minulém zpravodaji uvedli, navštívila nás delegace z italské Kalábrie
z města Santa Maria del Cedro, pobývající na Hlučínsku ve dnech 29.10. – 7.11. 2005.
Tento pobyt byl realizován na základě přiznání grantu z Evropské komise v rámci
programu Town - twinning pro rok 2005. Delegace byla po celou dobu ubytována
v Šilheřovicích v hotelu Golf a v Penziónu Stará Pekárna. Velmi pestrý program byl
zajišťován jednotlivými obcemi a městy – Šilheřovice, Bolatice, Hlučín a Dolní Benešov.
Pro hosty bylo umožněno poznat i jiné regiony, např. Beskydy, polskou Ratiborz.
Dle programu Obecní úřad Šilheřovice pro tuto návštěvu připravil prohlídku Základní
a Mateřské školy. Setkání s malými dětmi bylo tak dojemné, že jsme zaznamenali i slzy
v očích návštěvnic – matek, při vzpomínce na své děti , které zůstaly doma. Na SOU a
Hotelové škole si prohlédli vybavení odborných učeben ( kosmetickou, cukrářskou,
stolničení a kuchyni. Proběhlo setkání se studenty. Prohlédli si obec, golfové hřiště i
farmu a koně u p. Svěrkoše. V odpoledních a večerních hodinách si prohlédli kostel,
hřbitov a zúčastnili se večerní mše. Na slavnostním večeru, který se konal v sále
Obecního úřadu za přítomnosti zástupců místních spolků a významných místních
osobnosti, byly italským hostům předány dárky, které vyrobily pp. M. Miklová, E.
Smolková a D. Čecháčková, za což jim patří velký dík. Chtěli bychom poděkovat také p.
Trnové a všem, kteří se italských hostům věnovali.
Putovní výstava
Ve dnech 24. 10. – 29. 10. 2005 proběhla v sále Obecního úřadu Šilheřovice putovní
výstava pod názvem Toulky hlučínskými chodníčky. Chtěli bychom poděkovat všem,
občanům, kteří nám zapůjčili předměty na tuto výstavu :
pp. Bortlíková Anna (2 obrazy a 1 kříž, uloženo na faře), Bortlíková Anežka, Ing.
Čecháček Martin, Dědičová Otýlie, Hanák Bohumír, manželé Havlišovi, manželé
Hubertovi, Erich Kačmář, SDH, Marie Korpasová, Alfons Kremser, František Křikala,
Jana Návratová, Mateřská škola, Richard Sliška, Gustav Svoboda, Anežka Svobodová.
Přehled kulturních akcí do konce roku:
- 13.12. Adventní koncert v 17.00 hod. v kostele–organizuje Mateřská škola a OÚ.
- 14.12.Koncert žáků Základní umělecké školy - asi v 16.30 v sále Obecního úřadu.
- 16.12. v 17.30 Setkání u stromečku – organizuje KDU-ČSL a Obecní úřad
Za možnost uskutečnit Adventní koncert v našem kostele, za nezvyklou vstřícnost a
ochotu děkujeme panu faráři P. Petru Huvarovi.

Obecní úřad nabízí k prodeji :
1) knihu Česká republika na prahu nového tisíciletí (2004),
2) knihu Tschechische Republik an der Schwelle des neuen Jahrtausends (2005),
obě obrazové publikace vydalo Vydavatelství SRDCE. Publikace obsahují fotografie a
text o České republice a jsou v ní fotografie i informace o naší obci. Cena knih, které
jsou vhodné jako dárek je 308,-Kč/ks.
3) Historie kopané na Hlučínsku, autor J. Smolka, Kravaře 1998, cena 135,-Kč/ks.
4) Knihu Pozdrav z Hlučínska, Nakladatelství BOBR, Opava 1995. Historické fotografie
z 38 obcí Hlučínska, texty jsou v českém, polském a německém jazyce. Cena 230 Kč/ks.
5) Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938. Cena je 100 Kč/ks.
6) Letecké snímky obce – 3 druhy, cena 350,-Kč/ks. Vzory jsou na chodbě Ob.úřadu.
Měření rychlosti
Z důvodu opakovaných stížností na vysokou rychlost projíždějících aut obcí po krajské
silnici III/4696 jsme ve dnech 25. - 29. října provedli měření s následujícími výsledky :
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Územní plán obce Šilheřovice

Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu obce Šilheřovice bude ve dnech od 24. 11. do
27. 12. 2005 k nahlédnutí na Obecním úřadě v Šilheřovicích a na Městském úřadě
v Hlučíně, odboru výstavby a ÚP – kancelář č. A 119.
Veřejné projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Šilheřovice,
jehož součástí bude v souladu s § 20 odst. 2 Stavebního zákona odborný výklad, se
uskuteční v úterý 06. 12. 2005 v 16. 00 hod. v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
Tohoto veřejného projednávání by se měli zúčastnit všichni, především ti, kteří
požadovali změny.
Územní plán obce Markvartovice
Koncept ÚP bude k nahlédnutí od 07.11. do 08.12.2005 na OÚ v Markvartovicích a na
Městském úřadě v Hlučíně, Odboru výstavby a ÚP v kanceláři č. a 119.
Veřejné projednání konceptu ÚP obce Markvartovice – Změny č. 2 se uskuteční dne
05.12.2005 v 15.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Markvartovicích.
Zasedání Zastupitelstva obce
Dne 21.12.2005 v 15.00 se koná zasedání Zastupitelstva obce. Hlavním bodem programu
bude rozpočet na rok 2006.
Ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají

platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008, i když mají vyznačenou platnost „bez
omezení“.
Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny nařízením vlády
č. 612/2004 Sb., podle doby vydání občanských průkazů.
Upozorňujeme občany, že občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 – skončí
platnost dne 31. prosince 2005.
Jedná se o všechny občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“
nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále občanské průkazy typu karta vydané od
01.5.1993 do 31.12.1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“.
!!! Výjimka !!!
Dne 1. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 24 odst. 2
tohoto zákona.
V souladu s touto platnou právní úpravou se občanům narozeným před 1. lednem 1936
p r o d l u ž u j e lhůta pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů do
31. prosince 2008.
Evidence obyvatel, MěÚ Hlučín

Informace o kvalitě ovzduší
Podzim je obdobím, kdy nás o něco více trápí znečištěné ovzduší. Po dobu zhoršených
povětrnostních podmínek a kvality ovzduší se doporučuje např. zvýšit obsah vitamínu
C ve stravě, větrat jen krátce, malé děti, starší občané a lidé trpící srdečními či
dýchacími potížemi by měli venku pobývat co nejméně. Aktuální údaje o stavu ovzduší
lze nalézt na www.chmi.cz, popř. na telefonním čísle 596 900 265.
Na venkově je největším nešvarem spalování domovního odpadu v kotlích na pevná
paliva. Opět upozorňujeme na škodlivost takového spalování, především s příměsí
plastických hmot. Plasty nepatří do kamen, nýbrž do kontejneru k tomu určenému.
Tímto způsobem získané teplo je vykoupeno nadměrným zatížením ovzduší. Při
špatných rozptylových podmínkách působí tyto vlivy prokazatelně na lidskou populaci a
způsobují řadu onemocnění, ať už alergických, bronchitických či rakovinotvorných.
Neměli bychom být lhostejní a především bezohlední jeden k druhému.
Plošná plynofikace byla sice dokončena, ale z důvodu vysokých cen plynu se mnoho lidí
vrátilo ke starému způsobu vytápění rodinných domů, a to je topení hnědým uhlím či
kaly. Možná, že ušetříme na peněžence, ale na zdraví v žádném případě. Bohužel nebyla
doposud přijata zákonná opatření, která by tento palčivý problém řešila.
S. Gromnicová, komise ŽP

Informace TJ SOKOL Šilheřovice

Po podzimní části soutěže 1. B třídy se naši muži umístili na 9. místě s 13 body a skóre
20:25. V průběhu soutěže se vzdal trenérské funkce p. Tesař Rudolf a byl nahrazen p.
Chmelařem Stanislavem. Dorost je po podzimu na 11. místě s 2 body a skóre 13:46.
Žáci zaujímají 8. místo s 9 body a skóre 29:26.
Děkuji všem členům TJ Sokol, kteří se v roce 2005 podíleli na zkrášlení našeho areálu.
Dále bych chtěl poděkovat za spolupráci paní starostce, místostarostovi, zastupitelstvu
obce a zaměstnancům Obecního úřadu.
Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového
roku . Touto cestou bych Vás chtěl pozvat na tradiční ples, který se koná v sobotu
11. února 2006.
Předseda TJ Sokol Šilheřovice Štěpán Kopia
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