Šilheřovický zpravodaj
Duben 2021

Rekonstrukce komunikace Rakowiec - Dom Goscinny Arnold

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
bohužel ani letos se naše obec z důvodů protiepidemických opatření nemohla zapojit
do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Velice rád bych proto poděkoval vám všem,
kteří jste v rámci svých jarních pořádků uklidili i nějaký kousek toho obecního!
V minulém měsíci proběhlo oficiální otevření komunikace v sousední obci Rudyszwald,
úseku ulice Rakowiec – Dom Goscinny Arnold. Kompletní rekonstrukce je příkladem velmi
dobré přeshraniční spolupráce, která vede ke zvýšení dopravní bezpečnosti nás všech.
Realizace toho projektu byla možná díky spolupráci obce Šilheřovice, Moravskoslezského
kraje, Gminy Krzyzanowice, Powiatu Raciborskego, Wojewodztva Slaskiego a Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Závěrem mi dovolte vás upozornit na vyjádření všech 15ti členů zastupitelstva obce
k navrhovanému záměru výstavby Větrné elektrárny HAŤ-JIH, které naleznete v tomto
vydání Zpravodaje.

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3.3. 2021č.50/2021
RO schvaluje:
ad 50/2021/4
přerozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 17.509,73 Kč
do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Šilheřovice p. o.
ad 50/2021/5
cenovou nabídku společnosti ASA expert a. s., IČ: 27798191, se sídlem: Lešetínská
626/24, 719 00 Ostrava na zajištění dotačního managmentu v programu MF,
Program 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství pro akci „Modernizace a rekonstrukce vybavení ZŠ
Šilheřovice“, nabídková cena činí 32.500,- Kč bez DPH.
RO projednala:
ad 50/2021/3
Havarijní plán pro zacházení se závadnými látkami – přípravky na ochranu rostlin
v zemědělském podniku Statek Šilheřovice s. r. o. a k předloženému havarijnímu
plánu nemá námitek.
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VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA HAŤ - JIH
Vyjádření Zastupitelstva obce Šilheřovice k navrhovanému záměru výstavby
Větrné elektrárny HAŤ-JIH
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jste obdrželi listinu, jejíž autory jsou nepodepsaní občané Šilheřovic
týkající návrhu výstavby Větrné elektrárny Hať-Jih.
Jelikož dané vyjádření obsahuje celou řadu nepravdivých informací týkající se zejména
toho, že Rada Obce Šilheřovice měla tuto výstavbu schválit a neinformovat o tom
zastupitelstvo obce ani občany, jsme nuceni na toto reagovat, uvést tyto skutečnosti
na pravou míru a zároveň se velmi důrazně proti těmto nepravdám ohradit.
V prvé řadě vás můžeme ubezpečit, že Rada Obce Šilheřovice nikdy žádný souhlas s touto
výstavbou dne 6 .6. 2018 ani nikdy později neudělila. Záměr výstavby této větrné elektrárny
spadá do katastru Obce Hať. Ta má danou lokalitu zařazenou v územním plánu k možné
výstavbě větrné elektrárny. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a jedná se o výlučnou
kompetenci Obce Hať. Proto Rada Obce Šilheřovice dne 6. 6. 2018 pouze vzala na vědomí
skutečnost, že takovýto záměr existuje, ovšem v žádném případě tuto žádost neschválila ani
nijak nepodpořila. Skutečnost, že vzala rada tuto informaci pouze na vědomí není souhlas
či rozhodnutí o souhlasu. Obec Šilheřovice nebyla účastníkem řízení o posouzení vlivu
na životní prostřední, které probíhalo u Krajského úřadu v Ostravě, a tedy Obec
Šilheřovice se k tomuto řízení nemohla ani nijak vyjadřovat. V současné době nemáme
žádné bližší informace k záměru této stavby ani nevíme, zda-li se skutečně tato stavba má
realizovat. Informovali jsme se ale u starosty Obce Hať, že Obec Hať ač vyslovila k záměru
výstavby negativní stanovisko, přesto to nemělo žádný vliv na vydání stanoviska odboru
životního prostředí při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje k této výstavbě.
Jak jsme uvedli výše, Obec Šilheřovice neměla právní možnosti jak vstoupit do řízení
o posouzení vlivu na životní prostředí a vzhledem k tomu, že pozemky obce Šilheřovice
nesousedí bezprostředně s pozemkem určenému k výstavbě, je možné, že Obec Šilheřovice
ani nebude ze zákona účastníkem územního a stavebního řízení o povolení výstavby této
elektrárny. Toto posouzení bude na rozhodnutí Stavebního úřadu v Hlučíně. I přes to jsme
se ale rozhodli, že požádáme Stavební úřad v Hlučíně, pokud bude toto řízení zahájeno, stát
se účastníkem tohoto územního a stavebního řízení. V této souvislosti bychom dále rádi
informovali občany, že v případě převažujícího negativního postoje k této stavbě lze založit
spolek za účelem ochrany přírody a krajiny či jiného ospravedlnitelného zájmu s tím,
že tento spolek mádle zákona o ochraně přírody a krajiny možnost být účastníkem tohoto
územního a stavebního řízení. Ačkoliv i zde došlo legislativními změnami k omezením práv
spolku v těchto řízeních, přesto tuto informaci dáváme na zvážení s tím, že v minulosti
u jiných významných staveb viz např. obchvat Frýdku-Místku apod. se jevila tato možnost
jako účinná.
Závěrem dodáváme, Obec Šilheřovice není oprávněná rozhodnout o tom, zda-li daná stavba
v této lokalitě bude postavena či nikoliv. To je věc především územního plánu obce Hať
a kraje. Jak jsme uvedli výše, můžeme, pokud budeme účastníky stavebního řízení vyslovit
stanoviska obce, která jistě budou korespondovat s vůlí občanů Šilheřovic. Pokud ale bude
převažující negativní postoj, pak ten by měl být tlumočen právě spolkem, který jak jsme
uvedli výše, má k tomu v případě že bude účastníkem řízení, účinnější nástroje.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Firma OZO Ostrava s. r. o. určila náhradní termín za zrušeny březnový svoz
velkoobjemového odpadu.
Předběžné termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad jsou tak
stanoveny na
26. června 2021 od 8.00 do 11.00 hodin
a
17. července 2021 od 8.00 do 12.00 hodin
Umístění: parkoviště pod kostelem
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

Očkování psů
Vážení spoluobčané, a hlavně pak majitelé psů,
vzhledem k epidemiologické situaci a po jednání s veterinářem zatím není stanoven termín
hromadného očkování psů v obci Šilheřovice. Jakmile to situace dovolí budeme o termínu
jednat a budeme Vás dále informovat.
Děkujeme za pochopení
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů
epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play
i AppStore. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy
domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého
statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus.Z epidemických důvodů
však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku
253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny
na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude
možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy,
na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná
hygienická
opatření.
Adresy
a
telefony
kontaktních míst sčítání zjistíte
na
webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího
formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté
dotazy“.
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Seznam sčítacích komisařů pro obec Šilheřovice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálová sbírka 2021 - stále můžete přispět (do 30.4.2021)
ONLINE KOLEDA: Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte
do ONLINE kasičky. Je nutné vyplnit název města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat
z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín. Systém Vám vytvoří
potvrzení o daru pro daňové účely.
PŘEVOD: Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 77708005. Zadání
var. symbolu je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín.
QR kód pro mobilní platbu:

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Online výtěžek k 25.3.2021: 273 216 Kč
Statické pokladničky celkem: 1 464 443 Kč
Celkem k 25.3.2021: 1 737 659 Kč
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Oprava mostu silnice I/56 v Ostravě-Přívoze
Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava připravuje nutnou opravu
historicky významného mostu na silnici I/56 v Ostravě. Jedna z nejdůležitějších dopravních
spojnic směr Hlučínsko podstoupí nezbytnou rekonstrukci plánovanou přibližně od května
do konce letošního roku.
Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude
vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě
byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby
výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny
a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram
prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby.
Most u Outlet Areny Moravia bude v době opravy úplně uzavřen pro individuální dopravu,
průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských
autobusovýchlinek a složek IZS. Značená objízdná trasa povede po dálnici D1 a přes silnici
III/01135 (ulice Koblovská).
Finanční návrh projektanta pro předmětnou opravu je cca 18 milionů Kč bez DPH.
Rekonstrukce proběhne v koordinaci staveb Dopravního podniku Ostrava a Magistrátu
města Ostravy, které budou prováděny na přilehlém úseku ulice Hlučínské.
Vzhledem k vytíženosti silnice I/56 ŘSD ČR informuje v předstihu. Děkujeme za trpělivost
během provádění neodkladné opravy.
Podobné informace najdete dříve na našem Twitteru:
OLK: https://twitter.com/RSD_Olomoucky
MSK: https://twitter.com/RSD_MSlezsky
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EKOLOGICKÁ PORADNA
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Šilheřovice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 2,59 t. Na každého obyvatele
tak připadá 1,60 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 30,87 tun.
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 12 ks
Nebylo nutné vytěžit 1 516,67 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 57 krát.
Došlo také k úspoře 15 612,90 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 15613 krát.
Podařilo se recyklovat 1 488,07 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 61 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 52,52 kg mědi, což by postačilo
pro ražbu 9338 1€ mincí, nebo 64,88 kg hliníku, který by stačil na výrobu 4326 plechovek
o objemu 0,33 l.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Kampaň obyčejného hrdinství
V týdnu od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 se naše škola podruhé zapojí do projektu Kampaň
obyčejného hrdinství. Organizací se zabývá vzdělávací centrum Tereza s programem Ekoškola.
Kampaň účastníkům nabízí jednoduché a konkrétní aktivity a návody, jak zmírnit svůj dopad
na životní prostředí. Kampaň nezastaví klimatické změny, ale může mnoha lidem ukázat, že lze
něco změnit jednoduchými kroky na své osobní úrovni, ve své domácnosti, v komunitě
i na úrovni státu.
Principem kampaně je během jednoho týdne splnit jednu nebo všech 9 výzev. Své výsledky
si každý jednotlivec nebo rodina zaznamená do deníčku vyhodnocování výzev, který po ukončení
kampaně zašle na email ticha@skolasilherovice.cz. Více informací spolu se všemi výzvami
a deníčkem vyhodnocování výzev naleznete na webových stránkách naší školy
skolasilherovice.cz. PŘIDÁTE SE K NÁM TAKÉ?
Čas hrdinů
Sedmička je šťastné číslo,
zařiď, aby na Zemi bylo čisto.
Devět výzev během sedmi dnů,
budeme mít letos dost hrdinů?
Vynech maso, zasaď kytku,
na nákup neber igelitku.
Už nepotřebujeme letáky,
na internetu jsou taky.
Eko dopravu vyzkoušej,
na kole ti bude hej.
Počítačů bylo dost,
udělejme si něco pro radost.
Vodou šetři a běž ven,
dobrým pocitem budeš odměněn.
Duben, květen hrdinů je čas,
zapojit se může každý z nás.
Mgr. Olga Tichá, realizátor akce
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U příležitosti Světového dne vody 2021 vytvořili žáci
ze ZŠ a MŠ v Šilheřovicích interaktivní eKnihu
V pondělí 22. března jsme slavili Světový den vody. Tímto dnem si již od roku 1993
připomínáme, že voda je vzácná životodárná kapalina, bez níž si život nedokážeme
představit. To, že je na světě více než 1 miliarda lidí bez přístupu k pitné vodě a že je to
jedna z nejdůležitějších věcí v životě, si uvědomily také děti ze Základní školy a mateřské
školy v Šilheřovicích a s nadšením se pustily se projektu, jehož výsledkem je úžasná
interaktivní eKniha plná „vodních“ překvapení.
Děti i v době online výuky svou činností dokázaly, že kreativitě se meze nekladou a že voda
se dá „uchopit“ různými způsoby. Podařilo se jim vodu ztvárnit napříč mezipředmětovými
vztahy – psaly se básně a úvahy, malovaly komiksy, vyrábělo se, vařilo, hrálo a zpívalo,
sportovalo, předváděly se pokusy, nezapomnělo se ani na anglický jazyk atd.
Interaktivní eKniha je dostupná ke zhlédnutí na www.skolasilherovice.cz

- 14 -

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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