Šilheřovický zpravodaj
Květen 2014

Sadové úpravy veřejných ploch – Svah u MŠ

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční
dne 4. 6. 2014 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Šilheřovicích.
Na programu bude například výroční zpráva starostky obce za rok 2013, závěrečný účet
obce, Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska, registrace akcí
v podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury (komunikace U Obory
a dešťová kanalizace na ulici Kostelní), žádosti spolků o navýšení dotací.

ZÁMĚR OBCE PRODAT
KOMUNIKACI

Jedním z důležitých bodů jednání zastupitelstva obce bude schválení nebo neschválení
záměru obce prodat komunikaci parcelní číslo 1685/2 dle geometrického plánu
č. 01464-10/2014 ze dne 3. 4. 2014. Jedná se o komunikaci Sokolskou od hřiště
Tělovýchovné jednoty Šilheřovice přes Černý les na konec katastru naší obce. Podnětem
k začlenění bodu se záměrem prodeje komunikace byla žádost Lesů ČR počátkem měsíce
března tohoto roku, kdy se na mě obrátili jejich zástupci s návrhem odkoupení
komunikace. Zavázali se, že pokud bude zmíněná komunikace v jejich vlastnictví, mají
ve svém rozpočtu pro tento rok alokovány finanční prostředky na její opravu a současně
opravu propustků pod komunikací, které jsou již vzhledem ke svému stáří v přímo
dezolátním stavu.
Argumentovala jsem tím, že odprodej komunikace by přicházel do úvahy pouze
za podmínky zřízení věcného břemene (dle nového občanského zákoníku zřízení
služebnosti) stezky a cesty pro oprávněnou Obec Šilheřovice (dle vysvětlení právníka obce
i pro její občany) a parcely p.č. 1127/4, 1127/3 a 1127/2 (jedná se o parcely občana obce
Šilheřovice). Tuto podmínku Lesy ČR akceptovaly písemně dne 22. 4. 2014. To tedy
v důsledku znamená, že by se pro Vás občany a obec jako takovou nic nezměnilo, nadále by
byl omezen pouze průjezd motorových vozidel přes oblast Černého lesa. Toto je nutné
zejména z důvodu množících se krádeží dřevní hmoty z této lokality.
V případě nutnosti vjezdu hasičů nebo záchranářů do této oblasti, tento bude umožněn.
Vše by bylo zakotveno v Kupní smlouvě zpracované ve spolupráci s právníkem obce. Obec
by prodejem získala jednak finanční prostředky na financování svých investičních akcí
a také by získala opravenou komunikaci, která je zároveň cyklostezkou spojující Ostravu
z naší nádhernou „Prajzskou“.
Vážení občané, nabízím Vám možnost konzultace této záležitosti dne 2. 6. 2014
v době od 16:00 do 18:00 v mé kanceláři, kde jsme s panem místostarostou obce
připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy k tomuto záměru.

Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
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RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 4. 2014 č. 96/2014
RO schvaluje:
ad 96/2014/5
ad 96/2014/6
ad 96/2014/8
ad 96/2014/9

Znění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
V souvislosti s ukončením podpory Windows XP nákup čtyř kusů nových
počítačů pro potřeby obecního úřadu dle schváleného rozpočtu obce pro rok 2014
Nákup 200 ks turistických známek pro naši obec v případě, že naše obec bude
firmou Turistické známky s.r.o., Opavská 169/12, Janovice u Rýmařova vybrána
pro jejich vydání

RO bere na vědomí:
ad 96/2014/1
ad 96/2014/10

Kontrolu usnesení RO 95/2014 ze dne 31. 3. 2014
Informaci místostarosty obce o ukončení výměny střešní krytiny na bytovém
domě ulice Dolní 162 bez závad

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 4. 2014 č. 97/2014
RO schvaluje:
ad 97/2014/3

ad 97/2014/11
ad 97/2014/12

Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice výjimku z čl. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011
o ochraně nočního klidu a to takto:
20. 6. 2014 od 22:00 do 24:00 hodin
21. 6. 2014 od 00:00 do 01:00 hodin
21. 6. 2014 od 22:00 do 24:00 hodin
22. 6. 2014 od 00:00 do 02:00 hodin
Dotaci na činnost charitní pečovatelské služby Charita Hlučín na období
1. čtvrtletí 2014 ve výši 2.380,- Kč
Přijetí podpory ze SFŽP ČR na akci „Sadové úpravy veřejných ploch –
svah nad potokem“

RO pověřuje:
ad 97/2014/4
ad 97/2014/8

ad 97/2014/9

Starostku obce zařadit žádost o mimořádnou dotaci Unii rodičů při ZŠ
ve výši 30.000,- Kč na program nejbližšího jednání zastupitelstva obce
Starostku obce zajištěním průkazů energetické náročnosti budov
v majetku obce dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném
znění
Starostku obce sdělit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
že co se týče pozemků p.č. 374/1, 374/2 a 374/3 v k.ú. Šilheřovice Obec
Šilheřovice neuplatnila podle § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném
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ad 97/2014/11
ad 97/2014/12

ad 97/2014/13

ad 97/2014/15

znění návrh na zápis vlastnického práva na katastrálním úřadě a nepodala
žalobu na určení vlastnického práva u soudu
Ekonomku obce uhradit činnost charitní pečovatelské služby Charita
Hlučín na období 1. čtvrtletí 2014 ve výši 2.380,- Kč
Starostku obce zajištěním výběrového řízení akce „Sadové úpravy
veřejných ploch – svah nad potokem“ dle termínů přílohy k registračnímu
listu akce
Starostku obce upozornit písemně nájemce restaurace „Stará pekárna“
na rušení nočního klidu a na existenci obecně závazné vyhlášky č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a na její sankční
ustanovení
Starostku obce zařadit záměr prodeje komunikace p.č. 1685/2 v k.ú.
Šilheřovice dle geometrického plánu č. 01464-10/2014 ze dne 3. 4. 2014
s podmínkou zřízení služebnosti stezky a cesty pro Obec Šilheřovice
a majitele parcely p.č. 1127/2, 1127/3, 1127/4

RO bere na vědomí:
ad 97/2014/1
ad 97/2014/5
ad 97/2014/7
ad 97/2014/9

ad 97/2014/10

ad 97/2014/13
ad 97/2014/14

ad 97/2014/15

Kontrolu usnesení RO 96/2014 ze dne 7. 4. 2014
Ukončení nájmu bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 162 na ulici Dolní ke dni
30. 4. 2014
Žádost o opravu zdi na ulici Ovocná u parcely č. 390/13 a 390/8
Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru
odloučeného pracoviště Opava a Bruntál o sdělení, zda obec uplatnila
podle § 8 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění návrh na zápis
vlastnického práva na katastrálním úřadě nebo podala žalobu na určení
vlastnického práva u soudu pozemků p.č. 374/1, 374/2, 374/3 v k.ú.
Šilheřovice
Oznámení KÚ MSK, odboru životního prostředí o zahájení řízení –
souhlasu k činnostem ve zvláště chráněném území přírodní památka
Šilheřovice. Jedná se o souhlas se stavbou „Oprava Neptunovy kašny, parc.
č. 1476, 1482, 1497, 1504 v k. ú. Šilheřovice v přírodní památce Šilheřovice
dle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.“. Žádost podala Tělovýchovná
jednota Ostrava – Park Golf Club Ostrava se sídlem Varenská 40a, 702 00
Ostrava
Stížnost na opakované rušení nočního klidu ze strany restaurace „Stará
pekárna“
Stanovisko kontrolora (Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka
pro NUTS II Moravskoslezsko) projektového partnera ke změně projektu
„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ financovaného
z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007 – 2013.
Kontrolor vyjadřuje ke změně kladné stanovisko. Před zahájením
výběrového řízení je nutné doložit posouzení JTS v Olomouci.
Písemné stanovisko Lesů ČR k nákupu komunikace p.č. 1685/2 v k.ú.
Šilheřovice dle geometrického plánu č. 01464-10/2014 ze dne 3. 4. 2014
se souhlasem zřízení služebnosti stezky a cesty pro Obec Šilheřovice
a majitele parcely p.č. 1127/2, 1127/3, 1127/4
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 30.4.2014:

4 629 441,51 Kč

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014:

FÚ – DPH 1. Q 2014
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 03/2014
Oprava střechy – Dolní 162
ALS AGRO – nájem traktoru
GORDIC – roční udržovací poplatek
CHLEBIŠ – nájem malého traktoru
SmVaK – pitná voda 03/2014
Zpracování PD hygienického zázemí ZŠ
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebytové domy
Deutsche Leasing – splátka fekálu
DEVELOP centrum – nájem kopírky+správa
výpočetní techniky
PYREX, s.r.o. – revize hasičských přístrojů
Pragoplyn – záloha plynu
Přezkum hospodaření obce
Školení velitelů jednotky SDH

46.436,- Kč
190 000,- Kč
256.600,- Kč
16 335,- Kč
41.509,- Kč
14 944,- Kč
219.404,- Kč
47.190,- Kč
37.911,- Kč
29.265,- Kč
10 612,- Kč
8.434,- Kč
8.635,- Kč
5.600,- Kč
24.200,- Kč
9.260,- Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu a údržbou
obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Uzávěra komunikace u areálu vojenského opevnění Hlučín – Darkovičky
Vážení spoluobčané,
ve dnech od 21. 5. do 24. 5. budou uzavřeny komunikace u areálu vojenského opevnění
Hlučín – Darkovičky v souvislosti s konáním vzpomínkové akce s názvem „Hlučín –
Darkovičky 2014“.
Více informací naleznete na http://silherovice.cz/aktualita/63-uzavera-silnic-u-arealuvojenskeho-opevneni-hlucin-darkovicky nebo přímo na Obecním úřadě v Šilheřovicích.

ČOV – upozornění!
Vážení spoluobčané,
Obsluha Čistírny odpadních vod Šilheřovice žádá všechny občany obce Šilheřovice, aby
nevhazovali do splaškové kanalizace věci, které tam nepatří (např. obvazy, hadry, různé
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textilie, vložky, igelit, apod.). Ničíte tím zařízení čerpací stanice a čističky odpadních vod,
a tím se zvyšují náklady na údržbu a opravy! Z těchto odpadků se voda udělat nedá!
Děkujeme
Obsluha ČOV Šilheřovice

Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo Praha
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum:

Úterý 20. 05. 2014 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 17:30 hodin
Středa 21. 05. 2014 v pracovní době od 08.30 do 12:00 hodin
Různé:
Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů
Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas. Žádost pro nezletilé
děti musejí podat oba rodičové společně
Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou
Držitelé německého státního občanství mohou požádat o vystavení německého
občanského průkazu POUZE během své návštěvy v sídle německého velvyslanectví
v Praze … postup viz www.prag.diplo.de … odkaz Personalausweis
Žadatelé o německý cestovní pas si přinesou s sebou:
Český rodný list v originálu
Originální doklad o německém státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis)
Německý pas, pokud již vlastníte (i s propadlou lhůtou platnosti)
Český pas či občanský průkaz
Vdané ženy: oddací list v originálu
U nezletilých dětí (rodný list dítěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad
o uznání otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů)
Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné
předložit originál Abmeldebescheinigung (Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu
v Německu)
2 fotografie na německý biometrický pas (poradí a provede Fotoateliér Vilášek
a syn v Kravařích)
Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de ... odkaz
PASY a poté Žádost o vystavení cestovního pasu
Poplatky: žadatelé do 12 let: 900,-Kč (platnost pasu 6 let)
žadatelé do 24 let: 1.800,-Kč (platnost pasu 6 let)
žadatelé nad 24 let: 2.400,-Kč (platnost pasu 10 let)
V případě dotazů Vám poradí
Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře
M: 602 502 478
Mail: josef.melecky@provalve.cz
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Daň z nemovitosti na rok 2014
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Informace o základních zásadách hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu, konaných na území České republiky
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Přerušení zprostředkování bezplatného právního poradenství – Charita Hlučín
Charita Hlučín oznamuje, že od května do září 2014 bude přerušeno právní
„zprostředkování“ bezplatného právního poradenství. O přesném datu, kdy bude provoz
opět zahájen, budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska
Dovolujeme si pozvat všechny občany (bez rozdílu věku, zkušeností, výšky, váhy) na akci
Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska, který se uskuteční
dne 30. května 2014 od 15:00 hod. na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Smyslem této akce je nejen představit lidem poskytovatele sociálních služeb, ale prožit také
pohodového odpoledne za doprovodu kvalitní hudby, dobrého občerstvení a milých
vystoupení. O zpříjemnění se postarají hudební skupiny Šajtar, Stanley´s dixie street band,
vystoupí zde mažoretky Paprsky a další.
Představí se: Základní škola Gen. Svobody, Kanisterapie, Klokánek, Matana, Dětská
rehabilitace, Fontána, Ht Visual, Invalidní vozíčky, Nová šance, Učiliště, Charita Hlučín,
Elim, Svaz tělesně postižených, Sv. Eufrazie, Domov pod Vinnou horou, Menssana, VZP
a další. V průběhu dne se bude měřit krevní tlak a cukr, množství CO ve výdechu
u kuřáků. Budou zde také prezentovány výsledky ručních prací a návazné služby.
V neposlední řadě se můžete těšit na atrakce pro děti. ZUŠ, výtvarný obor bude (nejenom
dětem) malovat na obličej.
A co je vlastně „Hlučínský trakař solidarity“???? Každý, kdo z Vás oběhne nebo obejde
s trakařem jeden okruh kolem náměstí po vyznačené trase, získá slosovací kupón, díky
kterému můžete vyhrát hodnotné ceny. To ale není všechno, neboť tímto počinem zároveň
symbolicky přispějete dětem, které tuto pomoc potřebují.
Přijďte se pobavit, ale hlavně podpořit dobrou věc.

Jarní dílny ve waldorfské škole
Je sobota 12. dubna 2014 a ve Waldorfské základní škole a mateřské škole, Na Mlýnici 36
v Ostravě-Přívoze je živo. Učitelé, rodiče i děti připravují své první Jarní dílny v nové
budově školy. V 10 hodin přicházejí první hosté. A mají z čeho vybírat! Je libo uplést si
košíček z pediku na vlastnoručně ozdobená vajíčka či se pustit do pomlázky z osmi
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proutků? A co raději vyrobit si ptáčky z ovčího rouna nebo svíčku ze včelího vosku? Také
barevné skládané hvězdy se budou na sluncem prozářeném okně krásně vyjímat… Každý
z návštěvníků měl za chvíli plné ruce výrobků. Ve chvilkách oddechu bylo možné
prohlédnout si školu, popovídat si a také se posilnit a osvěžit výborným jídlem a pitím
ve svátečně vyzdobené jídelně. Veselá, přátelská a pracovní atmosféra zaplnila celou školu!
Byl to moc pěkný den!
A těšíme se na další setkání se všemi, kteří přijmou naše pozvání na Den otevřených dveří
v úterý 3. června 2014.
Přijďte si také s námi zasportovat na naše Sportovní odpoledne 13. června do Komenského
sadů.
Bližší informace: www.zswaldorfostrava.cz

Děti z waldorfské školy na návštěvě v Domově seniorů „Slunovrat“
Blízko Waldorfské základní školy a mateřské školy, Na Mlýnici 36 v Ostravě-Přívoze stojí
budova Domova seniorů „Slunovrat“. A právě tam se vypravily děti 1. – 4. ročníku
waldorfské školy, aby jeho obyvatelům přinesly pozdrav jara. V básničkách připomněly
velikonoční zvyky a jarními písničkami rozezpívaly i některé babičky a dědečky. Drobnými
dárečky obdarovaly děti všechny přítomné. Vzájemné setkání obohatilo obě strany, a proto
již nyní plánujeme další. Vždyť dobří sousedé si mají vždy co říci.
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Dotace na novostavby
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Prosba - Školní sraz 1970/71
Milé spolužačky a milí spolužáci,
pokud jste absolvovali základní školu od roku 1970/71 (Ludgeřovice u kostela i dolní,
Markvartovice) a ukončili ji v Ludgeřovicích v roce 1978 (z osmé třídy) nebo 1979 (z deváté
třídy), budeme mít sraz.
Datum 24. 5. 2014 v penzionu Stará pekárna nacházejícího se v centru Šilheřovic
(spoj BUS 68, odjezd 16.17 hod., zastávka Ostrava, Muglinovská = před bývalým kinem
Svoboda, cca 26 minut do Šilheřovic, zastávka Obecní úřad).
Začátek je v 16 hodin.
400,- Kč je cena, ve které je večeře, přípitek a raut.
Je tam možnost přespat.
Případné dotazy a potvrzení volejte Janě Baránkové (Šoltýsové) tel.: 553 876 014 nebo Janě
Krenstetterové (Ohrzálové) tel.: 775 324 824.
S pozdravem
Šárka Bednáriková (Jaroschová)

Výzkumný projekt na Hlučínsku
Vážení občané,
na Hlučínsku probíhá již od začátku roku 2013 tříletý výzkumný projekt Proměny způsobu
života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko, který realizuje Univerzita
Palackého v Olomouci. Projekt byl zahájen přibližně ročním kvalitativním výzkumem,
který probíhal formou přímých rozhovorů s vybranými občany Hlučínska.
V další etapě výzkumu se na Hlučínsku uskuteční kvantitativní reprezentativní dotazníkový
výzkum ve vybraných obcích mikroregionu Hlučínsko a pro srovnání také na celém území
České republiky. Výzkum bude probíhat od 9. května do 30. června 2014. Sběrem dat
je pověřena výzkumná společnost MEDIAN s.r.o.
Cílem výzkumu je získat informace o životě lidí, jejich postojích, názorech a životních
zkušenostech. Výzkum bude cenným zdrojem poznání a poslouží nejenom k řešení
výzkumného úkolu, ale také k popularizaci Hlučínska. Výsledky šetření budou publikovány
a budou přínosné nejen pro občany Hlučínska, ale i pro celou Českou republiku.
Výzkum je zcela anonymní, což znamená, že údaje o Vaší osobě nebudou propojeny
s Vašimi odpověďmi. Výsledky budou zpracovány jen hromadně. Data sebraná ve výzkumu
budou uchována v profesionálních archivech bez vazby na konkrétní jména účastníků.
Budou k nim mít přístup jen akademičtí výzkumníci. Nikdo nebude z dat schopen zjistit,
jak jste zrovna Vy odpovídal/a.
Tazatelé společnosti MEDIAN, kteří budou domácnosti navštěvovat, se budou prokazovat
tazatelským průkazem společnosti MEDIAN. Tento průkaz obsahuje mimo jiné:
•
•
•

Jméno tazatele
Číslo tazatele
Kontakt na vedení společnosti MEDIAN
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Všem respondentům, kteří se výzkumu zúčastní a podělí se o své názory a zkušenosti
v některých důležitých otázkách, budeme velmi vděční.
Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., řešitelka projektu
Helena.kubatova@upol.cz
tel. 730 574 793
Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Herbert Pavera, předseda SOH, starosta obce Bolatice
starosta@bolatice.cz

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT
Charita Hlučín obnovuje pravidelný sběr šatstva

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva:
čtvrtek 12. června 2014
(vždy od 15.00 do 17.00 hodin)
Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín
na adrese U Bašty 275/3, Hlučín.
Co sbíráme především:
zimní i letní boty, zimní i letní bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, košile, trička,
tepláky, čepice, rukavice, šály, spací pytle a další
Jak bude s nasbíraným oblečením naloženo:
Šatstvo bude nejprve ve spolupráci s Charitou Hrabyně vytříděno, nejpoužitelnější
a nejkvalitnější části oblečení budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Hlučín použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí,
popřípadě pro další potřebné. Zbylé oděvy budou ponechány Charitě Hrabyně pro další
potřebné a pro její vlastní aktivity.
Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šatstvo nebylo viditelně
ušpiněno. Nejlepší variantou, je-li to možné, je přinést darované věci již v igelitových
pytlích, není to však podmínkou.
Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uvedený čas sběru kdekoliv v okolí
budovy!

CHARITA
HLUČÍN

Děkujeme.
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Článek EKOLAMP - Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala
svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat a tak postupně všichni začínáme
používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární
zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí
skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře
na Obecním úřadě v Šilheřovicích. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro naši obec Šilheřovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80%
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Článek ELEKTROWIN - Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak
na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech
materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší
odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu
hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného
komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu
postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství
přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých
spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých
materiálů do výroby.
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Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému
a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý
elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále
přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba
elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou
– podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž
pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování disponující vysoce
specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně
poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu
se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už
museli platit.

EKOLOGICKÁ PORADNA
Jaký umělý zdroj světla je ze všech stran nejlepší?
Dotaz: Jaký umělý zdroj světla je ze všech stran nejlepší?
Zdroj: www.veronica.cz
Kategorie: Domácí ekologie, nakupování
Dobrý den,
jestli jsem to dobře pochopila, tak za nejekologičtější žárovku se považují LED žárovky.
Po rozhovoru s osvícenou paní v prodejně svítidel jsem nabyla dojmu, že svícení s nimi
je sice energeticky nejúspornější, ale že prý snad výroba je dost neekologická. Doporučila
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mi spíš halogenové žárovky. Ty sice nejsou tak úsporné, nicméně výroba je prý méně
zatěžující pro životní prostředí. Veronico, raď :) Jaký umělý zdroj světla je ze všech stran
nejlepší?
7. 4. 2014
Dobrý den z Ekologické poradny Veronica,
děkujeme Vám za Váš dotaz, je skvělé, že hledáte nejekologičtější řešení pro Vaši
domácnost. To na co narážíte, se jmenuje posuzování životního cyklu (používá se často
anglická zkratka LCA). Je to metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby
z hlediska jeho působení na životní prostředí. V úvahu bere procesy od těžby nerostných
surovin přes dopravu, výrobu, užití až ke konečnému zpracování jako odpadu a zohledňuje
energetické a surovinové náklady a dopad na životní prostředí pro každý z nich. Důležité
jsou zejména emise do ovzduší, vody i půdy a spotřeba energie a materiálů.
Většinou se v posouzení porovnává navzájem více výrobků se stejnou funkcí. To jde udělat
např. pro obyčejnou žárovku, zářivku a LED světlo za nějakou danou jednotku. Tak to
udělala např. firma Osram, podívejte se na přehledný výsledný obrázek (v angličtině, snad
to bude srozumitelné). Vše je vztaženo na plánovaný provoz 25 000 hodin. Hodnocení je
rozděleno na výrobu a provoz. U výroby se projeví, že na celou dobu stačí 1 LED světlo,
zatímco spousta obyčejných žárovek (i halogenových výbojek). Celkově méně než jen 2 %
energie se spotřebuje na výrobu, více než 98 % energie tvoří elektřina spotřebovaná
provozem.
Do porovnání lze přidat i halogenové výbojky, je to ukázáno na webu firmy Osram (opět
anglicky). Zcela podobné výsledky vyšly firmě Philips (v angličtině, celkové výsledky jsou
na str. 19). Podobně to vyšlo firmě Cree, kdy osmistránkové shrnutí Energetická účinnost
a životnost světelných zdrojů je dostupné i v češtině.
Aneb LED i zářivky vychází mnohem lépe než žárovky a halogenové žárovky. Halogenky
byly jen krok stranou, úspora energie byla jen 20 % oproti zářivce a v celkové bilanci také
nic moc. LED/zářivky potřebují na provoz jen 1/5 energie.
Pokud shrneme informace tak, halogenové žárovky si rozhodně nekupujte! Normální
žárovky nechte dosloužit tam, kde se svítí velmi málokdy (sklep, sklad apod), jinde
je vyměňte. Kde je potřeba hodně světla z jednoho zdroje, tak za kompaktní zářivky, jinde
za LED světla. LED světla, kromě toho že jsou o něco úspornější, tak vydrží déle a nevadí
jim časté zapínání (chodby, WC, koupelna...) LED světla také můžete mít s úzkým
směrovým kuželem světla vhodným např. do lampiček (to vám jiná technologie neumožní).
Petr Ledvina
Ekologický institut Veronica

ZŠ ŠILHEŘOVICE

Činnost ZŠ v dubnu 2014
Datum
DUBEN

4.4.

Akce
Zahájení plaveckého výcviku ve 2. – 4. ročníku
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7.4.

8.4.
8.4.
10.4.

12.4.

16.4.
22.4.
22.4.
28.4.

30.4.

Prezentace programu ČŠI – NIQES ve vzdělávací soustavě
(Mgr. Žvaková, Mgr. Hlaváčková, Mgr. Tichá,
Mgr. Ďurajková)
Výtvarná soutěž EVROPSKÉ STÁTY V DĚTSKÉ
TVORBĚ
- 7. tř. (Mgr. Žvaková), žákyně Eva Čecháčková a Eva
Lazarová se umístily na 9. místě a získaly hodnotné ceny.
Prověrka bezpečnosti práce na obou budovách škol
Třídní schůzky s rodiči
Závěrečné kolo soutěže v ZOO. Dozor: Mgr. Žvaková,
žáci 9. tř. se umístili na 2. místě:
Petr Lazar, Petr Turoň, Lukáš Maloň, Darina Fulnečková,
Filip Steppek
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Gabriele
Steppkové za odvoz dětí do Ostravy a zpět.
1. stupeň navštívil představení v Divadle loutek Ostrava
ČTYŘLÍSTEK ZASAHUJE
Den Země – 2. stupeň – vycházka do rezervace Černý les
Výtvarná soutěž MÁME RÁDI PŘÍRODU – 5. tř.
(Mgr. Kačmářová), téma: Já přírodě pomáhám
Pasování žáků 1. tř. na čtenáře za přítomnosti paní
starostky Ing. Thomasové, paní knihovnice Mgr.
Janoschové a tř. uč. Mgr. Hlaváčkové
Projekt na 1. stupni: ČARODĚJNICE – výuka probíhala
v kostýmech čarodějů a čarodějnic včetně pedagogických
pracovníků

Pasování na čtenáře
Stalo se již tradicí, že koncem dubna proběhne v šilheřovické knihovně pasování prvňáčků
na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Tento důležitý den nadešel pro naše nejmladší žáky
v pondělí 28. dubna. Do řad čtenářů byli letos uvedeni královnou všech knih – starostkou
obce, paní Jarmilou Thomasovou. Museli prokázat, že už dovedou číst všechna písmena
a přísahou se zavázali, že se budou ke knihám chovat ohleduplně a s láskou, což potvrdili
i svým podpisem. Odměnou jim bylo předání Čítanky, pohoštění a možnost si poprvé
zapůjčit knihu. Doufejme, že své přísaze dostojí a knihy se jim stanou důležitými průvodci
životem.
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Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Janoschové za přípravu a organizaci celé akce
a paní Thomasové za to, že si našla čas a svou účastí potvrdila význam a důležitost dne, kdy
naši noví čtenáři vstupují do království pohádek a příběhů.
Ludmila Hlaváčková, třídní učitelka 1. třídy
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Projekt Čarodějnice
Ve středu 30. 4. se již od rána stala škola na Střední ulici rejdištěm čarodějnic, čarodějů
i jiných, vesměs velmi strašidelných a strach nahánějících bytostí. Přivítala je budova
proměněná v čarodějnou sluj, plná tajuplných skřeků, sov, kocourů, pavouků, netopýrů
a všeho, co k pořádným čarodějnicím patří. Učitelky, vrchní ježibaby, už očekávaly
čarodějnické učně patřičně vyzbrojeny kouzelnickými artefakty. Před všemi bylo
dopoledne čarodějnického vyučování, ovoněné návštěvou tajuplné a čarovné lékárny plné
lektvarů zahánějících všechny neduhy. Konec vyučování proběhl v duchu přípravy na slet
čarodějnic. Všichni obdrželi letecké průkazy, které sloužily jako důkaz, že každý absolvoval
všechna čarodějnická stanoviště, kde museli prokázat své dovednosti v ovládání
čarodějnických disciplín (hod Jeníčkem do trouby, slalom na koštěti, házení pavouky na cíl
atd.). Jako osvěžení posloužily žíznivým účastníkům lektvary zvláště pro tuto příležitost
uvařené – čertí čaj a žabí pochoutka. Konec dne jsme zakončili hromadným pojídáním
hadů želoušů, kteří všem náramně chutnali.
Ludmila Hlaváčková
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Milí fotbaloví fandové,
chtěl bych Vás informovat o výsledcích našich malých nadějí:
Kozmice- Šilheřovice 11:3,
Šilheřovice- Darkovičky 1:21,
Píšť- Šilheřovice 4:5,
Šilheřovice- Dobroslavice 4:4,
Šilheřovice- Baník Ostrava "C" 4:19.
Jde pomalu vidět, že se kluci zlepšují. Samozřejmě že prohry s Darkovičkami a Baníkem
jsou vysoké, ale je to dané kvalitou soupeře a taky naším prostřídáním hráčů mladšími
ročníky.
Děkuji všem fanouškům za přízeň a podporu. Zvlášť chci poděkovat fa SIPOSAN s. r. o.
za zakoupení chráničů pro Mini žáky a Žáky, každé takové pomoci si vážíme.
Dne 30. 4. 2014 proběhla u obecního úřadu akce stavění máje. U této příležitosti
jsme, ve spolupráci s obecním úřadem, připravili pro děti sportovní soutěže. Všechny děti
dostali za provedení úkolu nějakou sladkost. K dispozici byli i informativní letáčky našeho
klubu TJ sokol Šilheřovice. Děti jsou na hřišti kdykoliv vítáni.
za TJ sokol Šilheřovice
Schulla Roman

POZVÁNKA

Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice
opět pořádá ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2014

ukončení školního roku

STANOVÁNÍM
na téma ,,VOJNA JAKO ŘEMEN“
V případě zájmu, prosím kontaktujte
p. Karlu Smolkovou te.725 373 403
do 30. 4. 2014
Přihlášky si vyzvedněte prosím v Rothschildově cukrárně.
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Pozvánka na vesnický turnaj
V sobotu 7. června od 13 hodin
se na hřišti TJ Sokol Šilheřovice uskuteční
již 15.

ročník

tradičního vesnického turnaje.

Družstvo Kocurkova v něm bude obhajovat své loňské vítězství proti
hráčům Vrchu, Středu a Spodku.
Zveme všechny fanoušky jednotlivých týmů, aby přišli podpořit
hráče svých týmů a vytvořili báječnou atmosféru.
Po ukončení turnaje vypukne zábava, na které zahraje naše nejlepší
místní kapela Ešband. Občerstvení zajištěno.
Každý zápas se bude hrát 2krát 20 minut. Rozpis zápasů:

1. Střed – Kocurkov
2. Spodek – Vrch
3. Kocurkov - Vrch
4. Střed – Spodek
5. Spodek – Kocurkov
6. Vrch - Střed

Štěpán Kopia, předseda TJ Sokol Šilheřovice
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Honění krále 2014
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p.
č.

Název akce

Termín

Organizátor

8.

Noc kostelů s programem – koncert
aj.

23. 5. 2014

Obec Píšť

9.

Pivní slavnosti

23. – 24. 5.
2014

Obec Píšť

24. 5. 2014

Gmina
Krzyzanowice

7. 6. 2014

Obec Píšť

7. – 8. 6.
2014

Gmina
Krzyzanowice

15. 6. 2014

Gmina
Krzyzanowice

??
21. 6. 2014

Obec Hať

??
21. 6. 2014

Obec Hať

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koncert Poświęcony Pa-mięci
Franciszka Liszta i Ludwika van
Beethovena
12. výroční ustanovení
Mariánského poutního místa Píšť
s venkovní křížovou cestou – pouť
Hlučínského děkanátu
II Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych i Wybory
Najsympatyczniejszej Nastolatki
Gminy Krzyżanowice
Młodzieżowe Zawody Strażackie
CTIF w Krzyżanowicach
XVI. ročník soutěže mladých
hasičů „O putovní pohár starosty
obce“
XV. ročník turnaje v kopané žáků
„O putovní pohár starosty obce“
Nocne Zawody Pożarnicze w
Bolesławiu
Haťský odpust
Powiatowe i Międzynarodowe
Zawody Sikawek konnych w
Bieńkowicach

22. 6. 2014

Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

5. – 6. 7.
2014

Gmina
Krzyzanowice

21. 6. 2014

19.

Pivní slavnosti 2014

12. 7. 2014

20.

Tradiční turnaj v minigolfu
Międzynarodowy Turniej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice
Odpustová veselice ODPUST – FEST
2014 pro starší a pokročilé na
prostranství před obecním úřadem
ODPUST – odpustový koncert
duchovní hudby
Zábavný lunapark, tradiční
ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (konání 2
bohoslužeb a odpolední koncert

17. 7. 2014

21.

22.
23.
24.
25.
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Obec
Šilheřovice
Obec Píšť

26. 7. 2014

Gmina
Krzyzanowice

8. - 11. 8.
2014

Obec Píšť

9. 8. 2014

Obec Píšť

9. 8. 2014

Obec Píšť

10. 8. 2014

Obec Píšť

duchovní hudby)
26.

Šilheřovický odpust

17. 8. 2014

27.

24. 8. 2014

34.

XXI. Dožínková slavnost
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starostky obce“
Dożynki Powiatowe w
Bieńkowicach
VI. Slezská výstava drobného
zvířectva
Haťský krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská výstava
Zahrádkářská podzimní výstava
ovoce, zeleniny a hobby
XIII. Kolaja

13. – 14. 9.
2014
19. – 21. 9.
2014
21. 9. 2014
21. 9. 2014
11. – 13. 10.
2014
23. 11. 2014

35.

Pletení adventních věnců

29. 11. 2014

36.

Výstava chovatelů

37.

Vánoční ladění

28.
29.
30.
31.
32.
33.

9. 9. 2014

Obec
Šilheřovice
Obec Hať
Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Hať
Obec
Šilheřovice

Listopad
2014
Prosinec
2014

Obec Píšť
Obec Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
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Redaktorka: Ing. Radmila Vrbická
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích
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INZERCE
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Pozvánka na smažení vaječiny.
Tak jako každoročně před svatodušními svátky, zveme Vás i letos
na smažení vaječiny. Smažit ji budeme

v pátek 6. června 2014 od 17:00 hodin
v prostorách za obecním úřadem. Kromě dobré nálady si přineste
jedno nebo dvě vejce. O ostatní bude postaráno. Čepovat se bude
rohovský ROHAN. Děti si mohou prohlédnout hasičské auto,
vybarvit omalovánky a bude pro ně připraveno malé občerstvení
zdarma.

Za organizátory se těší na Vaši účast Ing. Jiří Thomas, předseda MO KDU-ČSL

______________________________________________________

Místní
organizace
KDU-ČSL se prezentuje
na svých
webových
stránkách
www.kdusilherovice.cz Kromě zpráv, komentářů a zajímavostí tam
také naleznete vývěsku, která je elektronickou kopií vývěsní skřínky
umístěné ve středu obce na budově č.p. 19 v centru obce vedle
Kadeřnictví Eva. Tam také naleznete plán bohoslužeb ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích a v kapli Sv. Petra
a Pavla v Antošovicích.
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