Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2005

Zastav se
Nespěchej příteli, zastav se na chvíli,
Není to chvat, který přivede tě k cíli.
Rozhlédni se kolem, vdechni vůni času,
Spěch jenom brání vnímat všechnu krásu.
Zachyť let běláska a polibek luny
I cit, když se rozzvučí tvého srdce struny,
Šum křídel holubích nad věží kostela,
Z topolů chmýří, když chodníky vystýlá,
bystřinu zurčící, když hladí oblázky,
větřík, když ovívá v lukách sedmikrásky.
Zastav se, dech zataj, když oči tvé zastírá,
lán řepky, jak zlatý stůl včelkám prostírá,
když v blankytu nebe mráček peřinový
v nenávratnu mizí a přispěchá nový.
Ztiš se, když v podvečer zazní z korun stromů
Ptačí zpěv, zasazen do perliček tónů.
Vychutnej a prociť kouzlo okamžiků,
Z nichž spřádá se čas – a hledej slova díků.
Čas ztracený za nic na světě nekoupíš,
Podruhé do stejné řeky již nevstoupíš.
A. Vitásková, DD Hlučín

S uveřejněním tohoto textu souhlasila jeho autorka p. Anna Vitásková.

Vybráno z usnesení zastupitelstva obce dne 21.9.2005:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
Zprávu o plnění usnesení ZO z 15.6.2005 bez připomínek.
Zprávu o činnosti RO, OÚ, komisí a výborů za 3. čtvrtletí 2005
Informace ředitelky ZŠ o současném stavu a organizaci nového školního roku na ZŠ a MŠ
Vyhodnocení soutěže O nejlepší předzahrádku a nejkrásnější balkon

Zastupitelstvo obce schválilo :

prodej obecní parcely č. 614/4
přijetí daru – parcely č. 205 od současných vlastníků obci Šilheřovice

rozpočtové úpravy k 21 .9. 2005
Mandantní smlouvu s firmou EKO RIA, kterou zastupuje Ing. J.Horáček pro realizaci stavby
„Přístavba tělocvičny k objektu ZŠ včetně přeložek plynu, splaškové a dešťové kanalizace“

konečný seznam požadavků na zpracování změny č. 4 ÚP obce v následujícím rozsahu :

1. Navrhnout zrušení území těžby v oblasti Paseky.
2. Navrhnout rozšíření území pro rodinnou zástavbu na parcelách 209/2, 213/2, 213/7, 213/9.
3. Vymezit plochu pro suché poldry – protipovodňová opatření dle návrhu povodňové
komise.
4. Navrhnout zalesnění pozemku p.č. 1578.
5. Vymezit plochu pro cvičnou louku u zemědělského areálu Juliánka.
6. Vymezit plochy pro rozšíření parkovacích ploch v obci ze směru hraničního přechodu.
7. Vymezit autobusovou zastávku na Pasekách a ostatní autobusové zastávky.
8. Navrhnout využití areálu Baumšula a přilehlých pozemků 381/1, 381/2, 382, 383/1, 383/2,
386/1, 612/11 na funkční využití sportovně zábavný areál, parkoviště, rozšíření hřbitova.
9. Vymezit plochu pro rozšíření hřbitova do areálu Baumšula podle skutečnosti p.č. 378,
379, 380/1, 380/2, 386/6, (zásah do parcely SČMSD).
10. Vymezit plochu pro rozšíření sportovního areálu TJ Sokol.
11. Prověřit možnost provedení terénních úprav s následnou asanací na p.č. 793/2, 793/13,
793/16.
12. Vymezit plochu pro veřejně prospěšnou stavbu koupaliště na p.č. 806/2, 806/3, 807/1,
1690 – část, – variantně.
13. Navrhnout zařazení p.č. 765/2 a část p.č. 765/7 do ploch pro rodinné bydlení.
14. Vymezit plochu pro bažantnici na p.č. 905/1.
15. Navrhnout rozšíření území pro rodinnou zástavbu na parcelách 1575/3, 1575/4, 1575/5.
16. Vymezit plochu pro suchý poldr obce Darkovice, zasahující do k.ú. Šilheřovice.
17. Navrhnout změnu trasy vedení vysokého napětí mimo p.č. 1542/3, 1542/8,
1542/10,1553/3, 1542/5, 1542/6, 1544/12.
18. Navrhnout zařazení p.č. 598 a 599 do ploch pro rodinné bydlení.
19. Vymezit plochu pro sportovní využití (golfový klub, včetně sociálního zařízení) na p.č.
1401/2.
20. Navrhnout zařazení p.č. 581/2, 581/3, 581/5, 581/6 do ploch pro rodinné bydlení.
21. Provedení zákresu CHLÚ Rychvald dle Rozhodnutí MŽP ČR č.j. 580/428/22/A ze dne
1.7.2004
22. Prověřit průchodnost dálnice D 47 pro volně žijící živočichy dle dopisu Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR zn. 6462/04 ze dne 8.7.2004
23. Navrhnout zařazení p.č. 481/1 do ploch pro rodinné bydlení.
24. Navrhnout zařazení p.č. 1619/1, 1619/19, 1619/20, 1619/21 do ploch pro rodinné bydlení.
25. Prověřit možnost vybudování a provozování železniční vlečky v trase bývalého
železničního náspu na p.č. 1343, 1348, 1349 k.ú. Šilheřovice.
26. Prověřit převedení kanalizačního propojení s obcí Hať z výhledu do návrhového období a
zařazení do veřejně prospěšných staveb..
27. Navrhnout zařazení p.č. 1553/5 do ploch pro rodinné bydlení.
28. Do seznamu veřejně prospěšných staveb zahrnout přístavbu tělocvičny k základní škole na
p.č. 4/1.
29. Zakreslit hranici záplavového území řeky Odry, včetně stanovené aktivní zóny.
30. Navrhnout zařazení p.č. 600, 601, 602, 603, 604 do ploch pro rodinné bydlení.
31. Navrhnout zařazení p.č. 453/1, 462/2 a 463 do ploch pro rodinné bydlení.
32. Navrhnout zařazení p.č. 148 a 149 do ploch pro rodinné bydlení.
33. Navrhnout zařazení obecní parcely č. 618/21 do ploch pro rodinné bydlení.
34. Navrhnout rozšíření ploch pro rodinnou zástavbu na p.č. 1619/28 a na části p.č. 1619/22.
35. Prověřit možnost převedení území rodinné zástavby vedené ve stávající platné ÚPD jako
“rezerva“ a “výhled” na p.č. 685/16 do návrhového období.
36. Po dořešení zápisu do katastru obce Vodohospodářskou a meliorační správou, doplnit
potok “Bečva”

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. finanční příspěvek Nadaci Landek.
2. prodej pozemku parc.č. 1564/1 firmě Dvořák Lesy, Sady, Zahrady, s.r.o.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Radě obce vypsat Veřejnou vyhlášku na dlouhodobý pronájem parcely a poté sepsat s budoucím
nájemcem pozemku smlouvu.

Vybráno z jednání Rady obce červen – září 2005
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Přijetí dotace v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje“ ve výši maximálně 199 000 Kč na realizaci stavby
„Chodník v ulici Střední“.
Záporné stanovisko Českých lesů, a Lesů Beskydy na žádost obce o finanční příspě vek na opravu komunikace k Černému lesu.
Zpráva České školní inspekce z inspekční činnosti na Základní škole–kladné vyjádření
Informace k ukončení školního roku a zahájení nového školního 2005/2006.
Informace z jednání dotčených orgánů a zástupkyně občanů ve věci požadavku na
omezení rychlosti, vážení nákladních aut a měření rychlosti v obci.
Návrh na vybudování a provozování vlečky pro dopravu stavebního materiálu na D 47
schvalení vybudování koleje pro železniční vlečku na parcele v trase bývalého
železničního náspu
Realizace veřejného osvětlení), dlažby a příprava projektu sociálního zařízení v areálu
Baumšula. Výkopové práce provede firma M. Fulneček. Odpadní vody budou svedeny
do splaškové kanalizace v ulici Školní a zároveň bude kanalizace prodloužena do
veřejného WC na hřbitově.
Nákup malotraktoru s příslušenstvím (sněhová radlice, rozmetadlo, vlečka, mulčovač
trávy).
Záporné stanovisko HZS na žádost obce o dotaci na nákup hasičského auta.
Pokračování plynofikace obecních bytů - plynofikace dalšího bytu v budově č. 117.
Zajištění nutných oprav a plynofikace bytů v obecní budově č. 21.
Opravy a údržba obecního majetku
Byt v č.p. 21 - částečné financování z FRB,
o Výměna 2 ks oken v bytě v č.p. 117 - 2. poschodí, za okna plastová
o Oprava fasády, výměna oken budovy č.p. 18 – stavba předaná do užívání
o Zpevněná plocha a osvětlení Baumšula - stavba předaná do užívání
o Oprava komunikace ulice Parkoviště – předáno do užívání
o Plynofikace bytu v 1. posch. v č.p. 117
o Plynofikace bytu v č.p. 210
Jednání o Smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor MUDr. M Kubaté
jako nástupce praktického lékaře.
Zadání IV. změny územního plánu obce předloženo k řízení MěÚ Hlučín, odboru
územního plánování.
Opravy bytového fondu – p. Habura, K. Kučatý
Požadavek ze zasedání zastupitelstva na zapůjčení měřiče rychlosti u Mě Policie
Hlučín.
Organizaci Pivní slavnosti..
Organizace návštěvy z Kalábrie –
Oprava střechy na domě č. 21.
Informace ředitelky Základní školy o organizaci školního roku 2005-6

•
•
•
•

Kontrola hygieny na provoz vodovodu, Provozní řád Vodovodu
Výběrové řízení na stavbu Chodník ulice Střední
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby tělocvičny
Zaměstnání nového správce hřbitova p. Josefa Rymra

PŘIJMU DO PRACOVNÍHO POMĚRU INSTALATÉRA
Požadavky: vyučen v oboru
základní svářečský průkaz
spolehlivost
preciznost
nejlépe z blízkého okolí
Nástup možný IHNED
Informace: 602 941 492

Fa KREFIT
Pavel Krőmer
Za Farou 358
747 15 Šilheřovice

ROZKVETLÉ ŠILHEŘOVICE
Na přelomu jara a léta vyhlásilo Zastupitelstvo obce první ročník soutěže pro všechny občany
nazvanou „ROZKVETLÉ ŠILHEŘOVICE“. Byly stanoveny dvě hodnotící kategorie:1. „Balkón“
2. „ Předzahrádka“
Pro obě kategorie pak byly určeny tři stupně hodnocení.
Všeobecně lze s potěšením konstatovat, že balkonů, oken a předzahrádek, na kterých s obdivem
spočinou oči kolemjdoucích utěšeně rok od roku přibývá a že balkony oplývající záplavou nádherně
kvetoucích rostlin již přestávají být spíše raritou, jako tomu bylo v minulosti. Také z mnohých zahrádek
mizí nevzhledná zákoutí a jejich majitelé se snaží vkusným řešením a promyšlenou výsadbou zvýšit jejich
estetickou úroveň. Skutečnost, že naše obec za posledních pár let opravdu zkrásněla je patrná nejen podél
hlavní komunikace. Stačí se projít také bočními ulicemi, ve kterých se často skrývají velmi pěkně a
nápaditě řešená okolí rodinných domků.
Abychom dosáhli naprosté nestrannosti při vyhodnocení této soutěže pozvali jsme nezávislou
komisi ve složení : p. Lydie Šipulová z Markvartovic
p. Jana Heisigová z Bohuslavic
p. Anna Sněhotová z Bohuslavic
p. Hubert Moravec z Hati
Členové komise se shodli v názoru, že nebylo v žádném případě jednoduché vyhodnotit v obou
soutěžních kategoriích z takového množství vždy tři nejkrásnější . Nicméně soutěž je soutěž a každá soutěž
má vždy své vítěze. Pakliže budou vítězové této soutěže motivovat ostatní spoluobčany ke zvelebování
okolí svých obydlí a potažmo naší obce, má svůj smysl a může nalézt svou tradici.
Zde je tedy výsledek bodového hodnocení nezávislé komise v soutěžní kategorii „ Balkón“ :
40 bodů, 1. místo a 3 000 korun získávají manželé Pavel a Aranka Klokovi , Na Bělidle 410
36 bodů, 2. místo a 2 000 korun získávají manželé Stanislav a Jarmila Šeligovi , U Obory 188
32 bodů, 3. místo a 1 000 korun získávají manželé Gerhard a Krista Rymerovi, Kostelní 364

V soutěžní kategorii „ Předzahrádka“ dopadlo hodnocení takto :
40 bodů, 1. místo a 3 000 korun získávají manželé Libor a Ilona Bartschovi, U Parkoviště 402
39 bodů, 2. místo a 2 000 korun získávají manželé Jiří a Veronika Gavlíčkovi, Horní 99
31 bodů, 3. místo a 1 000 korun získávají manželé Petr a Magda Čurajovi, U Obory 255
Komise rovněž velmi kladně ohodnotila a na zvláštní ocenění navrhla práci paní Kristy
Michálkové, která již řadu let obětavě pečuje o svah u hřbitova a značnou měrou tím přispívá
k estetickému vzhledu okolí našeho pietního místa.
Ocenění všech výherců prvního ročníku soutěže „ ROZKVETLÉ ŠILHEŘOVICE“
se uskuteční na prosincovém zasedání zastupitelstva obce.
Všem vyhodnoceným srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho tvůrčích nápadů.

Eva Krömrová

TOULKY HLUČÍNSKÝMI CHODNÍČKY
(Putovní výstava k 85. výročí připojení Hlučínska k ČR)
Hlavním organizátorem této akce je Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Kulturní komisí
Obecního úřadu Šilheřovice.
Výstava zahrnuje obecnou část, která se vztahuje k hlučínskému regionu a speciální část
– např. dějiny a současnost obce, významní rodáci a osobnosti, místní zvyky a tradice,
kulturní a spolkový život.
Zahájení výstavy je v pondělí 24. října ve 14.00 v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích.
V ostatní dny výstava proběhne v této době:
Pondělí, středa: 14.00 – 17.00,
Úterý, čtvrtek : 10.00 – 15.00
Sobota, neděle: 15.00 – 18.00
Všichni jste srdečně zváni.
Poděkování
Obecní úřad děkuje členům Tělovýchovné jednoty Sokol Šilheřovice za natření
budovy Obecního úřadu svépomocí.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Občanský průkaz jako cestovní doklad do států Evropské unie
Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., ( bod 57 ), kde je uvedeno :
„ K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou část
( ustřižený roh ). “
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu
identifikační karty bez strojově čitelných údajů.
Ministerstvo vnitra ČR dále upozorňuje na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při
společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou
mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní

občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od
občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními
občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje
místo data narození a pohlaví – rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní
identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány.
Z uvedených důvodů Ministerstvo vnitra ČR nedoporučuje cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.
Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze použít všechny typy cestovních
pasů České republiky a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji, pokud
neuplynula doba platnosti v nich vyznačená a nebyla oddělena vyznačená část
občanského průkazu (ustřižený roh).
Informace o provádění oprav veřejného osvětlení
V obci je nainstalováno 130 těles veřejného osvětlení, která se pravidelně 1x v měsíci dle
potřeby opravují. Není možné z technických důvodů každý týden opravovat osvětlení.
Jubilanti
Dne 22.10.2005 v 14.00 se uskuteční v sále Obecního úřadu již tradiční „Setkání
jubilantů“ se zástupci obce Šilheřovice. Pro jubilanty je připraveno pohoštění, děti
z Mateřské školy ze souboru Majiček předvedou své pásmo tanců a písní a v 18.00 hod.
začne v kinosále divadelní představení.
Kam za kulturou?
V sobotu 22.1.02005 v 18.00 hod. začíná v místním kinosále divadelní představení
souboru „Divadlo U Lípy“, které vystoupí s veselohrou pod názvem „Nepožádáš
manželky bližního svého“. Tento soubor existuje již více než deset let a jeho představení
se těší velké oblibě. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.

Dosadba stromů – D 47
V souvislosti s výstavbou dálnice D 47 došlo k vykácení stromů v katastrálním území
naší obce. Správním rozhodnutím byla určena náhradní výsadba, která bude
realizována v měsíci listopadu. Přípravné práce začaly již tento týden.
Návštěva z Itálie
Na základě grantu z Evropské unie se uskuteční v době od 29.10. do 07.11.2005
návštěva padesátičlenné delegace z Itálie. Na společném desetidenním pobytu se
podílejí města Hlučín, Dolní Benešov a obce Šilheřovice a Bolatice. Celá zahraniční
delegace bude ubytována v naší obci, část v hotelu Golf a menší část v penziónu Stará
pekárna. Pro hosty bude připraven velmi pestrý program ve všech výše jmenovaných
obcích a umožněno poznávání i jiných regionů a návštěva polské Ratiborze.

Den válečných veteránů
U příležitosti Dne válečných veteránů proběhne 11. listopadu 2005 v 11.00 hod. na
místním hřbitově za účasti zástupců Obecního úřadu, Základní školy, Tělovýchovné

jednoty Sokol, Klubu důchodců a Sboru dobrovolných hasičů slavnostní kladení věnců
k hrobu obětem obou světových válek.

Změna výpůjčních hodin v místní knihovně
S platností od 17. října 2005 dochází ke změně výpůjčních hodin, a to:
Pondělí
15.00 -17. 00
Středa
18.30 – 20.30 (možnost využít za poplatek místní internet)
Pátek
15.00 – 17.00

Poplatky
• za komunální odpad, možnost uhrazení splátky za komunální odpad do konce října
• výběr vodného a stočného v týdnu :

od 24. října do 27.10.
od 31.10. do 04.11 2005

Výběry poplatků pouze v úředních dnech: Po, St – 08.00 – 11.00; 13.00 – 17.00
Informace pro občany
Z důvodu školení nebudou v pondělí 24.10.2005 úřední hodiny n a Stavebním úřadě,
matrice a ohlašovně na Obecním úřadě Ludgeřovice.

Ztráty a nálezy
Na Pivní slavnosti se našly dioptrické brýle v hnědém pouzdře. Možno vyzvednout na
Obecním úřadě.

Hledáme pronájem bytu na 1 – 2 roky o velikosti 3+1 nebo pronájem v rodinném
domku.
Tel.: 608 741 006.

Pravidelné cvičení
Milé ženy, dovolte, abych Vás pozvala na pravidelné cvičení aerobiku a kalanetiky do
místního kinosálu každé pondělí a čtvrtek od 19.00 hod.
Od listopadu začínáme již od 18.00 hod. Cvičení je vhodné i pro úplné začátečnice.
Zve Vás cvičitelka Draha
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