Šilheřovický zpravodaj
září - říjen 2022

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
první podzimní dny daly o sobě vědět v podobě deštivého počasí, což se nijak neprojevilo
na intenzitě prací právě probíhající rekonstrukce Obecního úřadu. Práce probíhají dle
časového harmonogramu a jejich ukončení a následné předání díla je plánováno na červenec
roku 2023.
Stejně intenzivně probíhá i oprava koryta potoka. Po odstranění následků havárie na úseku
mezi ZŠ a ulicí Ke Kovárně se technika přesunula na ulici Na Bělidle, kde se pokračuje v jeho
další rekonstrukci.
Rád bych zde zmínil i informaci o konání akce „Den za obnovu lesa“. Akci pořádají Lesy ČR
k 30. výročí jejich založení. Děkujeme organizátorům, že se tato událost koná právě
na katastru naší obce, na kterou jste všichni srdečně zváni! (pozvánku naleznete na titulní
straně)
Ing. Stanislav Lipinský
starosta obce

DOTACE

Název projektu:
Reg. číslo:

Společná budoucnost bez hranic
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003101

Anotace:
Obsahem projektu je opětovné navázání spolupráce partnerských obcí po pandemii COVID
19 s důrazem na výhled do budoucnosti. Především by se jednalo o oblasti kultury, sportu
a volnočasových aktivit. V rámci projektu bude realizována výjezdní konference, ze které
vzejde akční plán na 5 let, bude uspořádán společný cyklovýlet po katastrech všech partnerů
a celý projekt vyvrcholí uspořádáním společného koncertu a vydáním hudebního CD.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je pokovidový rozvoj partnerských obcí na CZ-PL pohraničí
v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Tento záměr budoucího rozvoje bude
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rozpracován v dokumentu "Rozvojový plán partnerských obcí na léta 2023 - 2027". Tento
Rozvojový plán byl finalizován na výjezdním zasedání v Trojanovicích.
Dílčími cíli budou uspořádání společného cyklovýletu, který bude probíhat přes katastry
všech partnerských obcí a uspořádání závěrečného společného CZ-PL koncertu, jako
slavnostní vyvrcholení obnovení spolupráce a pořádání akcí po dvouleté odmlce z důvodu
pandemie.
Doba realizace:

1.3.2022 – 31.12.2022

Financování:
Celkové náklady projektu
Z toho ERDF
Obec Šilheřovice
Obec Hať
Obec Píšť
Gmina Krzyżanowice

41 108,00 EUR
34 941,80 EUR
Celkem 6 508,00 EUR / Dotace 5 531,80 EUR
Celkem 6 485,00 EUR / Dotace 5 512,25 EUR
Celkem 6 485,00 EUR / Dotace 5 512,25 EUR
Celkem 21 630,00 EUR / Dotace 18 385,50EUR

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 14. 9. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 17/2022/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 17/2022/3 Ověřovatele zápisu Ludmilu Maloňovou a Radima Janoše
ad 17/2022/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 16 konaného dne 16. 6. 2022
ad 17/2022/8 Přijetí dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou,
a. s. ve výši 35.000.000,- Kč za stanovených podmínek, které byly nabídnuty
v rámci veřejné výzvy „Poskytnutí úvěru na financování investičních
projektů“ a zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o úvěru
ad 17/2022/9 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2022 pro stavbu
„Rekonstrukce obecního úřadu v Šilheřovicích“ a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem tohoto dodatku
ad 17/2022/10 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2022 pro stavbu
„Rekonstrukce obecního úřadu v Šilheřovicích“ a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem tohoto dodatku
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 17/2022/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 16 konaného dne 16. 6. 2022
ad 17/2022/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 74/2022 – 77/2022
ad 17/2022/7 Rozpočtové opatření č. 2/2022
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 18. 6. 2022 č. 75/2022
RO schvaluje:
ad 75/2022/3 výměnu nevyhovujících dveří a okenního světlíku v objektu cukrárny.
ad 75/2022/4 uzavření Příkazní smlouvy o výkonu autorského dozoru k projektu
„Šilheřovický potok – úsek č. 1, úsek č. 2, Ke Kovárně“ mezi J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o., IČ 26864169, se sídlem Chelčického 27, 747 05
Opava a Obci Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
ad 75/2022/5 instalaci krbových kamen do obecního bytu na adrese Dolní 162, Šilheřovice
za uvedených podmínek, viz příloha.
ad 75/2022/14 převod finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z Fondu rezervního
do Fondu reprodukce majetku a investic příspěvkové organizace Základní
školy a mateřské školy Šilheřovice z důvodu nákupu zařízení – keramická
pec.
ad 75/2022/15 úpravu zatravněného úseku ul. Školní v rámci úpravy vjezdu
k novostavbě rodinného domu parc. č. 612/20 v k. ú. Šilheřovice. Úprava bude
spočívat v položení zámkové dlažby a bude realizována na náklady žadatele
včetně následné údržby.
RO neschvaluje:
ad 75/2022/7 poskytnutí finančního příspěvku dobročinné organizaci Zdravotní klaun,
o. p. s. se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany.
ad 75/2022/9 žádost Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s. r. o., Dolní 356, Šilheřovice, o zvýhodnění pronájmu venkovního hřiště
u tělocvičny z důvodu uzavření Sportovně rekreačního areálu Baumšula.
ad 75/2022/12 poskytnutí finančního příspěvku Domovu pod Vinnou horou p. o. se sídlem
Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín.
ad 75/2022/13 možnost zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních přenosných
baterií a akumulátorů v obcí Šilheřovice společností REMA Battery, s. r. o..
RO uděluje:
ad 75/2022/11 souhlas s napojením novostavby rodinného domu na parc. č. 59, 60 v k. ú.
Šilheřovice na splaškovou kanalizaci a vodovod v majetku a správě obce
Šilheřovice.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 6. 2022 č. 76/2022
RO schvaluje:
ad 76/2022/3 rozpočtové opatření č. 2/2022.
ad 76/2022/4 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128028174/1, Šilheřovice, Školní p.č. 612/5, příp. kNN mezi ČEZ Distribuce a. s.
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
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uzavření Smlouvy o provozování stavby „Technická opatření pro ochranu
pozemku parc. č. 685/33 v k. ú. Šilheřovice“ a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
ad 76/2022/8 navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola Šilheřovice ve výši 50.000,- Kč. Finanční prostředky budou
použity na úhradu zvýšených nákladů na stravování dětí, žáků i zaměstnanců
za období od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022.
ad 76/2022/10 přijetí dotace v rámci projektu „Společná budoucnost bez hranic“ pod reg.
číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003101.
ad 76/2022/11 pořízení Čerpadla SIGMA 100-GFHU od společnosti SIGMA PUMPY
HRANICE, s. r. o. Provozovna Ostrava, Plynární 18, 702 00 Ostrava,
za nabídkovou cenu 127.071,81 Kč bez DPH.
ad 76/2022/7

RO neschvaluje:
ad 76/2022/5 žádost o napojení lokality ulice K Juliánce na dešťovou kanalizaci v majetku
a správě obce Šilheřovice.
RO rozhodla:
ad 76/2022/9 o poskytnutí odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Šilheřovice,
příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 7. 2022 č. 77/2022
RO schvaluje:
ad 77/2022/6 cenovou nabídku Ing. Víta Kaplana, IČ 8592829, se sídlem Na Rybníkách 465,
517 42 Doudleby nad Orlicí na zpracování projektové dokumentace stupně
DPS – Silnoproudá elektrotechnika pro stavbu Rekonstrukce obecního úřadu
v Šilheřovicích, za nabídkovou cenu 79.500,- Kč včetně DPH.
RO neschvaluje:
ad 77/2022/3 poskytnutí finančního příspěvku Charitě Opava, se sídlem Přemyslovců 13/26,
747 07 Opava – Jaktař.
ad 77/2022/5 poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci České centrum
signálních zvířat, z. s. se sídlem Dostojevského 1387/5, 741 01 Nový Jičín.
RO uděluje:
ad 77/2022/4 souhlas se stavbou „VN Stávek“ dle předložené projektové dokumentace.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10. 8. 2022 č. 78/2022
RO schvaluje:
ad 78/2022/3 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 3D modelů exteriéru historických budov
v katastru obce Šilheřovice mezi Přírodovědeckou fakultou Ostravské
univerzity a Obcí Šilheřovice a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 78/2022/5 rozpočtové opatření č. 3/2022
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RO souhlasí:
ad 78/2022/2 s podáním projektové žádosti Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, p. o.
v rámci grantové výzvy Operačního programu Jan Ámos Komenský, číslo
výzvy 02_22_002 s názvem ŠABLONY I OP JAK.
ad 78/2022/4 s konáním cyklistického závodu dne 25. 9. 2022 na ulici Sokolská, v úseku
na pozemku parc. č. 1685/1 v k. ú. Šilheřovice, který je v majetku obce.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 1. 9. 2022 č. 79/2022
RO schvaluje:
ad 79/2022/4 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Šilheřovice – Oprava
propustků přes Šilheřovický potok“ mezi STAVBY A STATIKA spol. s. r. o.,
IČ 29451809, se sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město a Obcí
Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
ad 79/2022/10 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Šilheřovický potok“ mezi
STAMEX spol. s. r. o., IČ 64084256, se sídlem Březová 8, 747 77 Březová
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto
dodatku.
ad 79/2022/13 změnu v počtu školské rady na 3 členy, a to 1 zástupce za zákonné zástupce
nezletilých žáků, 1 zástupce za pedagogické zaměstnance a 1 zástupce
za zřizovatele, kdy za zřizovatele byla zvolena Mgr. Marcela Niedermeierová.
RO souhlasí:
ad 79/2022/7 s uzavřením smlouvy na poskytování mobilních služeb a vedení pevné linky
u společnosti O2 Czech Republic a. s..
RO neschvaluje:
ad 79/2022/2 umístění textilních kontejnerů v obci Šilheřovice od společnosti TextilEco a. s.
RO uděluje:
ad 79/2022/11 předběžný souhlas se zásahem do komunikace ul. U Obory za účelem zrušení
plynové přípojky na parc. č. 1619/13 a 1619/16 v k. ú. Šilheřovice: Po přeložení
vypracované projektové dokumentace k ohlášenému záměru „Zrušení
stávající STL plynovodní přípojky“, bude ze strany obce dán konečný souhlas
a stanoveny podmínky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 9. 2022 č. 80/2022
RO schvaluje:
ad 80/2022/2a výběr zhotovitele dle zprávy o otevírání a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Slaboproud“. Vybraným uchazečem je TEMAR spol. s. r. o.,
IČ 60318929, se sídlem Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava. Celková cena
včetně DPH činí 1.058.080,- Kč.
ad 80/2022/2b uzavření Smlouvy o dílo na akci „Slaboproud“ mezi zhotovitelem TEMAR
spol. s. r. o., IČ 60318929, se sídlem Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava
a objednavatelem Obcí Šilheřovice.
ad 80/2022/3 prodloužení nájemní smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 370 v k. ú.
Šilheřovice o výměře 136 m2 od 1. 1. 2023 na dobu deseti let.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Faktura vodné a stočné
Vážení spoluobčané,
omlouváme se za špatně uvedené datum fakturačního období od 1. 9. – 30. 9. 2022. Faktura
za vodné a stočné je za období od 1. 7. – 30. 9. 2022.
Děkujeme za pochopení

Volby 2022
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Šilheřovice konaných ve dnech
23. - 24. 9. 2022
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

1 282

Volební
účast v %

739

Odevzdané
obálky

57,64

739

Kandidátní listina
číslo

název

Platné
hlasy
9 993

Počet
mandátů

Hlasy
abs.

v%

1

ANO 2011

2 069

20,70

3

2

SPOLU

3 870

38,73

6

3

Svoboda a př. demokracie (SPD)

1 522

15,23

2

4

SNK ŠILHEŘOVICE

2 532

25,34

4

Zvolení členové zastupitelstva
Volební strana č. l - ANO 2011
l.
Martin Fulneček
2.
David Robenek
3.
Martin Pluháček

Počet hlasů
205
175
168

Volební strana č. 2 - SPOLU
l.
Stanislav Lipinský
2.
Zdeněk Žvaka
3.
Roman Schulla
4.
Radek Kaňa
5.
Pavel Smolka
6.
Karla Smolková

337
319
313
300
268
281
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Volební strana č. 3 - Svoboda a příma demokracie (SPD)
l.
Stanislav Bartusek
154
2.
Ilona Bartschová
126
Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů ŠILHEŘOVICE
l.
Jan Čecháček
256
2.
Marcela Niedermeierová
237
3.
Pavla Thomasová
201
4.
Ludmila Maloňová
194
Zdroj: www.volby.cz

SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
Čtrnáctý ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel je za námi
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již počtrnácté Festival kultury a hlučínských řemesel.
V neděli 3. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely
z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová
hudba Bolatice, Slezská kapela a Dechová hudba Hlučíňanka, folklorní soubor Vlašanky,
taneční soubory Slunečnice a Seniorky ze Závady, mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a nově
Tilli-duo.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit
paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační
předměty, výrobky pletené z papíru, dřevěné výrobky, mýdla, čaje apod. Ochutnat mohli
např. domácí bramboráky a palačinky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
V rámci letošního ročníku festivalu se i oceňovalo. Pamětní medaili Cypriána Lelka
za kulturní a osvětovou činnost obdržel pan Rostislav Pečinka, a to za dlouholetý a obětavý
přínos pro záznam společenského života na Hlučínsku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků,
městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci
festivalu, Muzeu Hlučínska za poskytnutí zázemí pro účinkující, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce.
Za rok opět na viděnou!
Lenka Osmančíková

-9-

Třetí výročí blahořečení mučedníka lásky P. Richarda Henkese
V polovině září jsme si připomněli 3. výročí blahořečení P. Richarda Henkese SAC, faráře
ze Strahovic. Při této příležitosti byl vydán obrazový dokument (komiks) P. Richard Henkes
v koncentračním táboře Dachau. I když mě pravda zničí. Tento byl poprvé představen
veřejnosti ve Strahovicích ve svátek Povýšení svatého kříže, ve středu 14. září při mši svaté.
K této publikaci je potřeba říci několik úvodních slov. Nejedná se totiž o komiks
v obvyklém slova smyslu, kdy obrázky s postavami a příslušné bubliny se slovními texty nás
provedou životem P. Richarda od narození až po smrt. V tomto případě je to jinak.
Hned první obrázek nás uvádí do poválečného Německa, kde v polovině 60. let minulého
století probíhá tzv. osvětimský proces. Zprávu o vyneseném rozsudku poslouchají jacísi
manželé. A v tu chvíli začíná muž vzpomínat na dobu před dvaceti lety, kdy on sám coby
německý voják působil jako ošetřovatel v koncentračním táboře Dachau. Znovu se mu
v mysli vynořují nejen hrůzy tohoto místa ale také – a to je hlavní pointa jeho vzpomínek –
chvíle ze setkání s vězněm P. Richardem Henkesem. Oba jsou v uzavřeném infekčním bloku
č. 17 a oba se starají o umírající vězně. … Onen ošetřovatel postupně objevuje příběh tohoto
kněze, který se nebál ve svých formačních postojích mezi mládeží a ve svých exercičních
kázáních široké veřejnosti nacistickou ideologii pojmenovat a odsoudit, byl zatčen a uvězněn
a který sám jako vězeň č. 49642 šel dobrovolně pečovat o nemocné a umírající spoluvězně.
Následně pak sám srovnává svůj život a své postoje, když jako chlapec oblékal stejnokroj
Hitlerjugend, zpíval pronacistické písně a zvedal ruku k nacistickému pozdravu, s příběhem
P. Richarda Henkese. Uvědomuje si, že on (a s ním i většina společnosti) mlčel, zatímco
P. Richard Henkes se nebál a mluvil. Celý dokument pak končí jeho rozhodnutím: i já musím
jít a mluvit, i kdyby mne pravda měla zničit.
Příběh je tedy spíše obrazovou meditací nad naší vlastní minulostí, která se prolne
do postoje postavit se jí tváří v tvář. Je potřeba – na rozdíl od názvu publikace – ale říci,
že pravda přes veškerou obtížnost spojenou s jejím přijetím, pojmenováním a vyslovením,
člověka nezničí, ale naopak osvobodí, narovná mu páteř, napřímí pohled a otevře obzory.
A to platí, zvláště když se díváme do tváře světce, blahoslaveného P. Richarda Henkese, který
je v tomto případě pro nás pro všechny zrcadlem pravdy a lásky Boha k člověku.
Dr. Jan Larisch

Komiks je k dispozici k zakoupení v Muzeu Hlučínska.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Změna organizace provozu MHD
Linka č. 52
Oproti stávajícímu stavu bude linka posílena o spoje v trase Vozovna trolejbusů - Šilheřovická
a zpět. Na ulici Koblovské u křižovatky s úl. Na Landeku bude zřízena dočasná zastávka a autobusy
se budou v křižovatce úl. Koblovská x úl. Na Landeku otáčet a pojedou zpět.
Nově zřízená zastávka pro vložené spoje linky č. 52
„Šilheřovická" výstupní /nástupní

Linka č. 56
Směr Hlučín v pracovní dny v čase od 04.30 hod -19.00 hod
Spoje budou vedeny ze zastávky „Přívoz, Hlučínská" rovně po 1/56 se zastavením na zastávce
„Hornické muzeum", dále rovně, v Ludgeřovicích odbočí spoje na zastávku „Nádražní"
(v obratišti), dále zpět na 1/56 směr Hlučín.
Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 04.30 hod -19. 00 hod
Spoje budou vedeny přímo po 1/56. V úseku „Ludgeřovice. Chovatelská" - „Hornické muzeum"
nemají spoje žádnou zastávku.
Směr Hlučín v pracovní dny v čase od 19.00 hod - 04.30 hod a v SN
Spoje ze zastávky „Hornické muzeum" na ulici 1/56 pojedou rovně do Ludgeřovic, v křižovatce
ulic 1/56 x Hlučínská odbočí vpravo na ulici Hlučínskou, zastávky „Ludgeřovice, kostel",
„Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, Motel Taxi", otočí se zpět na ulici Hlučínskou a bez zastavení
dojede do křižovatky Hlučínská x 1/56, kde spoje odbočí vpravo na 1/56 a dále po své trase.
Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 19. 00 hod - 04.30 hod a v SN
Spoje ze zastávky „Ludgeřovice, Chovatelská" na ulici 1/56 pojedou rovně, v křižovatce ulic 1/56
x Hlučínská odbočí vlevo na ulici Hlučínskou, bez zastavení až na zastávku „Ludgeřovice, Motel
TAXI" na ulici Hlučínské (současný směr „Hlučín"), dále zastávky „Ludgeřovice, hřiště",
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„Ludgeřovice, kostel", v křižovatce Hlučínská x 1/56 vlevo na 1/56, rovně, zastávka „Hornické
muzeum" a dále po své trase.
Spoje končící v současné době na zastávce „Ludgeřovice, kostel" budou ukončeny na zastávce
„Ludgeřovice, Motel TAXI".

Linka č. 67
Směr Hlučín
Spoje pojedou po 1/56 až na křižovatku 1/56 x Hlučínská, dále vpravo na ulici Hlučínskou,
zastávky „Ludgeřovice, kostel", „Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, Motel TAXI", vpravo
na ulici Vrabloveckou a dále po své trase.
Směr Vozovna trolejbusů
Spoje pojedou po ulici Vrablovecké až po ulici Hlučínskou, dále vlevo na ulici Hlučínskou,
zastávky „Ludgeřovice, Motel TAXI", „Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, kostel", v křižovatce
Hlučínská x 1/56 vlevo na 1/56, rovně, zastávka „Hornické muzeum" a dále po své trase.

Linka č. 68
Směr Šilheřovice v pracovní dny v čase od 04.30 hod - 19.00 hod
Spoje budou vedeny ze zastávky „Přívoz, Hlu6ínská" rovně po 1/56 se zastavením na zastávce
„Hornické muzeum", dále rovně, v křižovatce 1/56 x Hlučínská vpravo na ulici Hlučínskou, vlevo
na ulici Markvartovickou a dále po své trase.
Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 04.30 hod -19. 00 hod
Spoje z ulice Markvartovické odbočí vpravo na ulici Hlučínskou, zastávka „Ludgeřovice, kostel"
v křižovatce Hlučínská x 1/56 vlevo na 1/56 rovně na svou trasu.
Směr Hlučín v pracovní dny v čase od 19.00 hod - 04.30 hod a v SN
Spoje ze zastávky „Hornické muzeum" na ulici 1/56 pojedou rovně do Ludgeřovic, v křižovatce
ulic 1/56 x Hlučínská odbočí vpravo na ulici Hlučínskou, zastávky „Ludgeřovice, kostel",
„Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, Motel Taxi", otočí se zpět na ulici Hlučínskou a bez zastavení
dojede do křižovatky Hlučínská x Markvartovická, kde spoje odbočí vpravo Markvartovickou
a dále po své trase.
Směr Vozovna trolejbusů v pracovní dny v čase od 19, 00 hod - 04.30 hod a v SN
Spoje ze zastávky „Ludgeřovice. Obecní úřad" odboč? vlevo na ulici Hlučínskou, bez zastavení
až na zastávku „Ludgeřovice, Motel TAXI" na ulici Hlučínské (současný směr „Hlučín"), dále
zastávky „Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, kostel", v křižovatce Hlučínská x 1/56 vlevo
na 1/56, rovně, zastávka „Hornické muzeum" a dále po své trase.

Linka č. X56 pracovní dny 04.30 hod -19.00 hod
Linka bude zavedena v úseku zastávek „Ludgeřovice, Nádražní" - „Ludgeřovice. Motel TAXI"
a zpět. Obsluhované zastávky budou „Ludgeřovice, Nádražní" (nástup, výstup), „Ludgeřovice,
kostel", „Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, Motel TAXI" - výstupní (propojení mezi ulicemi
Hlučínská a Vrablovecká), „Ludgeřovice, Motel TAXI" - nástupní (ulice Hlučínská).
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Přemístěné zastávky
„Ludgeřovice, kostel", „Ludgeřovice, hřiště", „Ludgeřovice, Motel TAXI" směrově otočené oproti
současnosti (56, 68)
„Hornické muzeum"(56, 68) oba směry se přemísťuje na stejnojmennou zastávku na ulici 1/56.

Nové zřízené zastávky
„Ludgeřovice, Nádražní" (56 směr Hlučín)

Dočasně neobsluhované zastávky
„Petřkovice, kaple", „Petřkovice, náměstí" (v obou směrech)

Jízdní řády změněné v souvislosti jsou přílohou tohoto zpravodaje.
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel. : 596 651 302, etra. homolova fs. mfcr. cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali
o své přeplatky na této dani a podnikli kroky k jejich vrácení. Úřad aktuálně eviduje
přeplatky na této dani ve výši 134 milionů korun.
Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční
byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto
změnu zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku
záloh zaplacených v roce 2022 nebývalé rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně
vznikly také v letech předchozích. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní
iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník
o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl,
příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.
Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci
vratitelného přeplatku na dani silniční a nabízí součinnost. Dosud bylo poplatníkům napříč
Moravskoslezským krajem rozesláno 23 000 SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo
kontaktováním finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů (fyzických
i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno více než 7 milionů korun.
Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve
na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení
na jinou daň, nebo o jeho vrácení.
Potřebné informace lze získat na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže
uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou
připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti.
Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online
finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.
Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.
Žádost je možné podat v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu nebo
doručením poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat
datovou zprávou:
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního
podpisu,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky,
c) s využitím přístupu se zamčenou identitou, nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky.
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Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní.

V Ostravě dne 23. zář 2022
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí

EKOLOGICKÁ PORADNA

Dobrá zpráva: ochota českých domácností třídit elektroodpad roste!
Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální
odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž
uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím,
že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.
Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste, vyplývá z průzkumů
společnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje sběr a recyklaci nefunkčních
elektrozařízení. Ekologické smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém
objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2021 se v České republice
prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat téměř 4200 tun světelných
zdrojů, velkého a malého elektra. Před pěti lety to bylo jen něco přes 1500 tun. To představuje
téměř trojnásobný nárůst. A oproti roku 2005, kdy byla v Česku zákonem zavedena
povinnost zpětného odběru vysloužilých světelných zdrojů a elektrospotřebičů, se objem
odevzdaného elektroodpadu zvýšil 17krát.
Ze sebraných světelných zdrojů a velkého a malého elektra se po recyklaci k dalšímu využití
předá více než 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě,
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případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody,
ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly
do půdy nebo vody.
V Šilheřovicích můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat na Střední 19. Světelné zdroje
pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna na Střední 19.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Šilheřovice zajišťuje neziskový
kolektivní systém EKOLAMP. Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární
i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky) a velkých i malých
elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk
či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro volný čas a sport).
Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023
Prázdniny skončily, děti, žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci spolu zahájili školní rok
2022 – 2023. Jak bude úspěšný? Těžko předvídat, avšak radost v očích dětí, které přišly
do školy poprvé, je nepopsatelná. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku proběhlo
slavnostně v sále Kulturního domu v Šilheřovicích. Děti přivítali jejich starší spolužáci, pan
starosta i pan farář dětem popřáli hodně radosti a úspěchu při vzdělávání. Od obecního
úřadu i od školy obdržely malé dárečky, které jim určitě udělaly radost.
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ABECEDA PENĚZ
Ve čtvrtek 15. 9. za námi do školy přijela na návštěvu slečna Marie Fojtíková z České
spořitelny. Připravila si pro děti program Abeceda peněz, přivezla jim pracovní listy a dárky,
které využijí při výuce finanční gramotnosti. Děti se seznámily nejen se základními pojmy,
jako jsou např. příjmy, výdaje, ale také zjistily, co znamená pojem bankomat, kapesné,
výplata, důchod, brigáda, platba.

DRAKIÁDA
Sobota 24. 9. 2022 byla krásným dnem. Na hřišti TJ SOKOL se konala DRAKIÁDA. Draci
se krásně vznášeli na nebi, hodně se soutěžilo, zpívalo a tančilo. Přijely za námi také děti
z MŠ Chalupki z Polska. Nechyběl táborák s opékáním párků a kolo štěstí. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a pomohli k úspěchu této akce. Velké poděkování patří také sponzorům,
dále TJ Sokolu Šilheřovice a Unii rodičů za zapůjčení hřiště, finanční příspěvek a dárky
pro děti.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V sobotu 25.6. se po roční pauze uskutečnil tradiční vesnický turnaj mezi mužstvy Vrchu,
Středu, Spodku a Kocurkova, které nakonec zvítězilo. I přes velké horko si turnaj všichni
náležitě užili a doufejme, že příští rok se opět uskuteční v tradičním květnovém nebo
červnovém termínu.

VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Spodek – Střed 2:0
Kocurkov – Vrch 3:0
Spodek – Vrch 5:1
Kocurkov – Střed 3:1
Kocurkov – Spodek 1:1 PR 4:3
Střed – Vrch 0:1

TÝM

V

VP

PP

P

BODY

KOCURKOV

2

1

0

0

8

SPODEK

2

0

1

0

7

VRCH

1

0

0

2

3

STŘED

0

0

0

3

0

VYSVĚTLIVKA
PR – penaltový rozstřel
V – vítězství = 3 body
VP – vítězství na penalty = 2 body
PP – prohra na penalty = 1 bod
P – prohra = 0 bodů
Při rovnosti bodů mezi týmy rozhodoval vzájemný zápas.

- 19 -

Poděkování sponzorům turnaje:
Autodoprava Martin Fulneček

Rotschildova cukrárna

Jan Svěrkoš

Vilibald Thomas

Karel Uvíra

Stanislav Machala

Restaurace Na Náměstí

Kamil Reichel

Manželé Haladejovi

Daniel Reichel

M + K Pekárna

Stolařství Sikora

Stolařství Hudeček

Zbyněk Peňáz

Daniel Václavík

Tomáš Prokš

Mirek Piskalla

Lumír Vařecha

Obecní úřad Šilheřovice

V průběhu srpna a září se pak uskutečnily následující zápasy minižáků, žáků a mužů A a B.
MINIŽÁCI

ŽÁCI

Hlučín – Šilheřovice 17:6
Šilheřovice – Píšť 9:6
Šilheřovice – Darkovice 5:4
Strahovice – Šilheřovice 20:5

Štěpánkovice – Šilheřovice 5:1
Kylešovice – Šilheřovice 6:0
Šilheřovice – Chlebičov 3:3
Oldřišov – Šilheřovice 3:1

MUŽI A

MUŽI B

Svinov – Šilheřovice 3:2
Šilheřovice – Třebovice 4:4
Hať – Šilheřovice 0:2
Šilheřovice – Velká Polom 1:0
MFK Vítkovice B – Šilheřovice 5:0
Šilheřovice – Píšť 0:1
Záblatí – Šilheřovice 2:1

Šilheřovice B – Závada 2:1
Šilheřovice B – Hněvošice 3:3
Darkovičky B – Šilheřovice B 5:2
Šilheřovice B – Bělá 2:1
Kobeřice B – Šilheřovice B 2:3

Za TJ Sokol Šilheřovice
Zdeněk Žvaka
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE

Dne 27. 8. 2022 se uskutečnily rybářské závody pro členy spolku o putovní pohár předsedy
rybářského spolku.
1. místo – Miník Kryštof
2. místo – Chlappek Lukáš
3. místo – Baďura Matyáš
Blahopřejeme všem vítězům.
Předseda spolku rybářů Šilheřovice
Chmelař Oldřich
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2022 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
31.
32.
33.

Název akce
Adventní prodejní výstava
Kiermasz Bożonarodzeniowy w ramach
projektu „Wspólna przyszlość bez ganic“
Vánoční ladění

Termín
20. 11. 2022
18. 12. 2022
prosinec 2022

Organizátor
Obec Píšť
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

Tento kalendář je pouze informativní, upřesnění akcí případně více informací naleznete
na webových stránkách partnerských obcí.
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INZERCE

DO HOSTINCE U JANŮ V DARKOVICÍCH HLEDÁME NA OBČASNOU VÝPOMOC
SERVÍRKU (ČÍŠNÍKA)
PLAT 120 korun/hodinu
NA DPP
VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 739409895
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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.
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