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ÚVODNÍ SLOVO 
  
Vážení občané, 
 
     zdravím Vás po období zasloužených dovolených, období prázdnin a dnů volna. Chtěla bych Vás 
informovat o aktivitách, kterým jsme se věnovali v období prázdnin na našem úřadě. 
 
     Proběhla výběrová řízení na dodavatele těchto akcí: 

- Výměna oken a dveří ZŠ a MŠ v Šilheřovicích, ul. Střední 29 
- Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí 
- 13 TI Šilheřovice – komunikace U Obory 
     V současné době je výměna oken a dveří na Základní a mateřské škole na ulici Střední 29 již 
provedena. Dne 2. 9. 2013 bylo dílo bez závad převzato do používání. Jsme rádi, že akce 
proběhla bez větších problémů. Výměna starých oken byla nutná, některá z nich dokonce 
vypadávala z rámů a ohrožovala ve třídách naše děti. 
     Instalace protipovodňového kamerového systému má být ukončena 30. 9. 2013. V současné 
době pracujeme na znění smlouvy o dílo.  
     Stavba 13 TI Šilheřovice – komunikace U Obory bude zahájena v měsíci září, v současné 
době jsou smlouva o dílo a veškeré podklady k výběrovému řízení kontrolovány ministerstvem 
pro místní rozvoj – poskytovatelem dotace – po stránce formální, správnosti a úplnosti.     
 
     V období prázdnin byla provedena stavba „Prodloužení splaškové kanalizace v obci – část 
Na Bělidle“. Předání a převzetí stavby již bylo zahájeno, po odstranění nedostatků (znovu 
se provede proplach potrubí a nové kamerové zkoušky) bude stavba převzata a zkolaudována. 
Prodloužení kanalizačního řadu přispěje k tomu, že dalších sedm rodinných domů bude 
připojeno na centrální kanalizační síť, která odvádí splaškové vody do čistírny odpadních vod. 
 
     Ministerstvo životního prostředí již posoudilo zadávací dokumentaci „Studie proveditelnosti 
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“ bez připomínek. Nyní pracujeme 
na přípravě výběrového řízení. 
 
     V červenci nám byla přiznána z Operačního programu Životní prostředí dotace na „Sadové 
úpravy veřejných ploch“ – svah nad ZŠ a MŠ, ul. Střední 29. V současné době připravujeme 
výběrové řízení. 
 
     Uspěli jsme také v grantovém řízení Nadace ČEZ, která schválila poskytnutí nadačního 
příspěvku našemu projektu „Obnova historické aleje v EVL“. V současné době jsme Nadaci 
poskytli všechny potřebné dokumenty pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.  
 
     V současné době se zabýváme zpracováním zadávacích podmínek výstavby šaten 
a zpevněných ploch v rekreačním areálu Baumšula. Obec již obdržela na projekt s názvem 
„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. 
 
     Začátkem měsíce srpna byl opět vykraden objekt čistírny odpadních vod, proto rada obce 
rozhodla pořídit zde bezdrátový zabezpečovací systém. Firma, která zabezpečení provede 
nastoupí dne 4.9.2013. Jedná se o celkovou ochranu objektu alarmem JABLOTRON, což 
obsahuje instalaci alarmu, profesionální montáž, nepřetržitý dohled a zásah při poplachu. 
Alarmem byla nově také zabezpečena naše hasičská zbrojnice. 
 
     V srpnu obec obdržela Registrační list akce „Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. 
ZŠ Šilheřovice“. Tento list slouží jako potvrzení, na jejímž základě se podpora přizná 
po předložení dokladů v požadovaném rozsahu dle Přílohy č. 9 Směrnice MŽP č. 7/2010, 
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o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory 
Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. Následně bude vydáno Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, ve kterém bude upřesněna výše podpory spolu s termíny realizace 
na základě výsledků výběrových řízení a uzavřených dodavatelských smluv. Výše uvedenému 
ale předchází schválení přijetí dotace zastupitelstvem obce, jehož jednání proběhne 
dne 18. 9. 2013 v 17.00 hod. 
 
     Připravujeme pro Vás nový vzhled webových stránek obce, které by Vám měly nabídnout 
přehlednější a snadnější vyhledávání všech informací, které Vás zajímají. 
 
     Milí žáci a studenti, přeji Vám na startu nového školního roku mnoho studijních úspěchů 
a pokud možno, abyste se do škol, které navštěvujete, těšili stejně, jako to předvedli naši letošní 
prvňáčci. Ty jsme přivítali v jejich „velký den“ v pond ělí 2. 9. 2013 spolu s rodiči a prarodiči již 
tradi čně na obecním úřadě. Děti v tento den neodešly z obecního úřadu s prázdnou, připravili 
jsme pro ně spolu s Unii rodičů dárky a nechyběly ani drobné sladkosti. 
 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce 
    
 

 
 

 

RADA OBCE 
  

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 26. 6. 2013 č. 71/2013 
 
RO schvaluje: 
 
ad 71/2013/4 Přijetí dotace Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. XLII., 

prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny – „Sadové úpravy 
veřejných ploch – svah nad ZŠ a MŠ  

ad 71/2013/5 Zapracování 40 % váhy kvality do hodnotících kritérií p ři hodnocení 
nabídek akce „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice“ 

 Firmu Lektiko, s. r. o., Družstevní 311/15, 747 05 Opava 5, pro zajištění 
přípravné zadávací dokumentace, organizaci výběrového řízení a celou 
administraci projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice“. Celková částka výše 
uvedených činností činí 85.000,- Kč bez DPH. 

ad 71/2013/8 Výstavbu přístřešku pro komunální techniku na pozemku p. č. 33/1 v k. ú. 
Šilheřovice. Stavbu provede firma Karel Krupa, IČ 428 63 619 a Libor 
Pokorný IČ 616 06 103 

ad 71/2013/11 Umístění zahradní pergoly o rozměrech 4,40 x 2,10 m na parcelu p. č. 344/2 
v k. ú. Šilheřovice dle přiloženého situačního plánu 

ad 71/2013/12 Bezplatné umístění dvou kusů kontejnerů na sběr šatstva v naší obci 
na základě Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s p. Rafaelem 
Golinskim, podnikajícím na adrese 44-200 Rybnik, ul. Kilinskiego 37 A/6, 
Polská republika 

 
RO pověřuje: 
 
ad 71/2013/3 Starostku obce organizací informativní schůzky se všemi nájemci bytových 

domů obce Šilheřovice, na které budou seznámeni se Znaleckým posudkem 
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o stanovení obvyklé výše nájemného v bytech ve vlastnictví obce Šilheřovice 
č. 2816-55/2013 

ad 71/2013/5 Starostku obce podpisem Mandátní smlouvy s firmou Lektiko, s. r. o., 
Družstevní 311/15, 747 05 Opava 5, pro zajištění přípravné zadávací 
dokumentace, organizaci výběrového řízení a celou administraci projektu 
„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových 
opatření na území obce Šilheřovice“. Celková částka výše uvedených 
činností činí 85,- Kč bez DPH. 

ad 71/2013/6 Starostku obce přepracováním Směrnice pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu pro Obec Šilheřovice dle platných zákonných norem. 

ad 71/2013/7 Místostarostu obce aktualizací povodňového plánu obce Šilheřovice 
ad 71/2013/9 Starostku obce odpovědí na oficiální oznámení o havarijním stavu 

propustku na komunikaci p. č. 1685 v k. ú. Šilheřovice v tom smyslu, že část 
narušené komunikace je provizorně ohrazena a k opravě propustku 
se přistoupí dle finančních možností obce 

ad 71/2013/12 Starostku obce podpisem Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na 
sběr šatstva s p. Rafaelem Golinskim, podnikajícím na adrese 44-200 
Rybnik, ul. Kilinskiego 37 A/6, Polská republika 

ad 71/2013/14 Místostarostu obce podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu 
„Stromy 2013“ Nadace ČEZ 

 
RO bere na vědomí: 
 
ad 71/2013/3 Znalecký posudek o stanovení obvyklé výše nájemného v bytech 

ve vlastnictví obce Šilheřovice č. 2816-55/2013 
ad 71/2013/9 Oficiální oznámení o havarijním stavu propustku na komunikaci p. č. 1685 

v k. ú. Šilheřovice 
ad 71/2013/13 Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ Šilheřovice p. o. změnu provozní doby 

v mateřské škole od šesté hodiny ranní s účinností od 2. 9. 2013 
 
RO neschvaluje: 
 
ad 71/2013/2 Vybudování dvou nových vstupů na zahradu z budovy ZŠ a MŠ Šilheřovice, 

Střední 29 z důvodu vysoké finanční a administrativní náročnosti 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10. 7. 2013 č. 72/2013 
 
RO schvaluje: 
 
ad 72/2013/2 Znění Mandátní smlouvy firmy SELLA, s. r. o., jejímž předmětem je 

provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky „13 TI 
Šilheřovice – komunikace v k. ú. Šilheřovice, okres Opava“. Cena 
za organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky činí 30.000,- Kč 
bez DPH. Částka bude vyplacena ve dvou etapách ve výši 15.000,- Kč 
bez DPH. 

ad 72/2013/4 Výjimku z ustanovení č. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011, o ochraně nočního klidu 
a regulací hlučných činností, a to dne 13. 7. 2013 od 22:00 hodin do 02:00 
hodin následujícího dne v prostorách sportovně rekreačního areálu 
Baumšula při konání Pivních slavností 2013  

ad 72/2013/8 Přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu – „Výměna oken a dveří ZŠ a MŠ 
Šilheřovice, Střední 29 – firmě M-Glass plast, s. r. o., Mírové náměstí 11, 748 
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01 Hlučín, která předložila nejnižší celkovou nabídkovou cenu výše uvedené 
stavby ve výši 678.640,- Kč bez DPH 

ad 72/2013/9 Zrušení výběrového řízení s názvem zakázky „Výběrové řízení na dodávku 
a naprogramování kamerového a protipovodňového systému“. Důvodem 
je doručení jedné nabídky, která neobsahovala veškeré povinné náležitosti. 
Dne 12. 7. 2013 bude znovu vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém budou 
osloveny další firmy. 

 
RO pověřuje: 
 
ad 72/2013/2 Starostku obce podpisem Mandátní smlouvy firmy SELLA, s. r. o., jejímž 

předmětem je provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky „13 
TI Šilheřovice – komunikace v k. ú. Šilheřovice, okres Opava“. Cena 
za organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky činí 30.000,- Kč 
bez DPH. Částka bude vyplacena ve dvou etapách ve výši 15.000,- Kč 
bez DPH. 

 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 7. 2013 č. 73/2013 
 
RO schvaluje: 
 
ad 73/2013/2 Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví obce od 1. 1. 2014 u bytů 

standardních na 35,-- Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou na 23,-- 
Kč/m2/měsíc 

ad 73/2013/4 Konání akce Lesní zkoušky ohařů, která se uskuteční dne 17. 8. 2013 v době 
od 8:00 do 18:00 hodin v bažantnici Šilheřovice 

ad 73/2013/5 Zapůjčení setů k posezení zdarma pro konání Rybářských závodů 
na Zámeckém rybníku v Šilheřovicích dne 7. 9. 2013. Pořadatelem akce je 
Sdružení rybářů Šilheřovice. 

ad 73/2013/7 Nabídku firmy LPT Systém, s. r. o., Svornosti 1664, 755 01 Vsetín 
na rozšíření elektrické zabezpečovací signalizace – EZS v prostorách 
hasičské zbrojnice. Nabídková cena činí 21.259,10 Kč bez DPH. 

ad 73/2013/8 Přidělit provedení ořezu a kácení stromů v havarijním stavu na parcele p. č. 
21/1 v k. ú. Šilheřovice firmě Pavel Vrba – specializovaná firma na údržbu 
zeleně, Těšínská 385a, 716 00 Ostrava – Radvanice za nabídkovou cenu 
18.900,-- Kč bez DPH. 

ad 73/2013/9 Přidělit provedení sečení přilehlých okrajů příkop cesty z Pasek po Lipové 
aleji k lesu, cesty od bažantnice k parku a podél parku až k hřišti, spojnice 
cest od bažantnice k parku, cesty od Šilheřovic na Paseky oboustranně 
a cesty za horní školou firmě Dvořák Lesy, sady, zahrady, s. r. o., Jahodová 
782, 725 29 Ostrava – Petřkovice za nabídkovou cenu 41.317,50 Kč bez DPH 

ad 73/2013/11 Aktualizovaný Povodňový plán obce Šilheřovice 
 
RO pověřuje: 
 
ad 73/2013/2 Starostku obce v součinnosti s právníkem obce JUDr. Milanem Čichoněm 

informovat všechny nájemníky bytů ve vlastnictví obce o rozhodnutí Rady 
obce zvýšit nájemné v bytech ve vlastnictví obce od 1. 1. 2014 u bytů 
standardních na 35,-- Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou na 23,-- 
Kč/m2/měsíc  
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RO bere na vědomí: 
 
ad 73/2013/6 Informaci starostky obce o stavu administrace všech investičních 

a neinvestičních akcí obce tak, jak jsou uvedeny v bodě 6. programu tohoto 
jednání rady obce 

ad 73/2013/10 Informaci místostarosty obce o stavu našeho závazku přivést na hranici 
pozemku p. č. 1619/64 v k. ú. Šilheřovice přípojku vody, splaškové 
kanalizace a plynu 

 
RO vyslovuje souhlas s: 
 
ad 73/2013/3 Udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy 

na lince 910 293 Hlučín – Markvartovice – Šilheřovice – Bohumín dopravci 
ARRIVA MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava. Na základě zákona o silniční dopravě podle § 11 odst. 3 písm. a) 
obec Šilheřovice, v jejímž územním obvodu jsou zastávky umístěny, nemá 
k předložené žádosti výše uvedeného dopravce o udělení licence 
k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 910 293 
Hlučín – Markvartovice – Šilheřovice – Bohumín námitek. 

ad 73/2013/13 Aby doklady ve věci oddílné splaškové kanalizace na ulici Na Bělidle 
(souhlasy vlastníka oddílné splaškové kanalizace k napojení kanalizačních 
přípojek) byly starostkou obce předány stavebnímu úřadu Ludgeřovice 
společně s žádostmi o územní souhlas a byly považovány za souhlas 
vlastníka a správce oddílné splaškové kanalizace 

 
RO rozhodla: 
 
ad 73/2013/13 Pověřit starostku obce, aby za obec Šilheřovice jako vlastníka a správce 

oddílné splaškové kanalizace vydala souhlas vlastníkům jednotlivých 
nemovitostí na ulici Na Bělidle k napojení kanalizačních přípojek 

 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 8. 2013 č. 74/2013 
 
RO schvaluje: 
 
ad 74/2013/2 Přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ projektu Obnova historické aleje v EVL 

v grantovém řízení Stromy 2013 v částce 182.400,- Kč. 
ad 74/2013/3 a) Realizaci stavebních úprav objektu golfové klubovny v Šilheřovicích 

dle projektové dokumentace pro stavební povolení z července 2013 zpracované IS-
ARCH s.r.o., ateliér Slavíčkova 1a, 638 00 Brno. 
b) Napojení odpadních vod do stávajících přípojek kanalizace se zachováním jejich 
současného řešení. Jako správci kanalizačního řadu nepožadujeme nové řešení 
s umístěním lapače tuků, jelikož kapacita kuchyně a tím i množství a kvalita 
odpadních vod s jejím provozem související se navrhovanými stavebními úpravami 
nezmění. 

ad 74/2013/7 Návrh nových webových stránek obce firmy Fine Design – Ing. Petr Gebauer, 
Střední 111, 747 15 Šilheřovice. Nabídková cena činí 29.500,- Kč včetně DPH. 

ad 74/2013/8 Přijmout podporu z programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor 
energie v budovách veřejného sektoru na akci “Zateplení a výměna výplní otvorů 
budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“. 
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ad 74/2013/9 Znění Smlouvy o dílo č. 2197/2013 na akci „Výměna oken a dveří v budově ZŠ 
a MŠ ul. Střední čp. 29“ s firmou M-Glass plast, s.r.o. se sídlem Nádražní 21, 702 
00 Ostrava. Smluvní cena je stanovena dohodou a činí 678.640,00 Kč bez DPH, 
821.154,00 Kč včetně DPH.   

ad 74/2013/10 Firmu Ing. Stanislav Machala, Maštalní 430, 747 15 Šilheřovice pro výkon 
stavebního dozoru na akci „Výměna oken a dveří v budově ZŠ a MŠ ul. Střední 
čp. 29“. Odměna stavebnímu dozoru činí 5.000,- Kč bez DPH. 

ad 74/2013/11 Návrh nákupu reklamních předmětů pro propagaci obce Šilheřovice ve výši 
13.881,- Kč včetně DPH. 

ad 74/2013/12 Odběr el. energie pořadateli Strassenfestu 2013 z rozvaděče Baumšula. 
Spotřebovaná energie bude uhrazena formou snížení částky dotace (10.000,- Kč), 
která je poskytována všem pořadatelům uličních slavností v naší obci. 

ad 74/2013/15   Na základě Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek projektu „Vybudování 
protipovodňového systému na česko-polském pohraničí“ k provedení díla firmu 
Ing. Robert Frischer, Ph.D., Okružní 1762/24, 737 01 Český Těšín s výší ceny 
399.640,- Kč bez DPH. 

ad 74/2013/16   Na základě Protokolu o otevírání obálek nabídek a Zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky „13 TI Šilheřovice – komunikace“ k provedení 
díla firmu SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod MORAVA, oblast 
Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína s nabídkovou cenou ve 
výši 1.846.208,40 Kč bez DPH. 

 
RO pověřuje: 
 
ad 74/2013/2 Starostku obce v součinnosti s právníkem obce JUDr. Milanem Čichoněm 

podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 182.400,- Kč projektu 
Obnova historické aleje v EVL v grantovém řízení Stromy 2013 s Nadací ČEZ. 

ad 74/2013/8 Starostku obce zařadit do programu zářijové schůze zastupitelstva obce informaci 
a hlasování o přijetí podpory z programu Zelená úsporám v oblasti podpory 
Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru na akci “Zateplení 
a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“. 

ad 74/2013/9 Starostku obce podpisem smlouvy na akci „Výměna oken a dveří v budově ZŠ 
a MŠ ul. Střední čp. 29“ s firmou M-Glass plast, s.r.o. se sídlem Nádražní 21, 702 
00 Ostrava. Smluvní cena je stanovena dohodou a činí 678.640,00 Kč bez DPH, 
821.154,00 Kč včetně DPH.   

ad 74/2013/10  Starostku obce podpisem Mandátní smlouvy na výkon stavebního dozoru na akci 
„Vým ěna oken a dveří v budově ZŠ a MŠ ul. Střední čp. 29“ s firmou Ing. Stanislav 
Machala, Maštalní 430, 747 15 Šilheřovice. Odměna stavebnímu dozoru činí 5.000,- 
Kč bez DPH. 

ad 74/2013/13  Starostku obce jednáním s projektantem, dopravním odborem MěÚ Hlučín, 
Správou silnic a dopravním inspektorátem Policie ČR ve věci umístění ochranného 
zařízení podél silnice III/4696 v obci Šilheřovice u vjezdu do obce ze směru 
od Markvartovic vpravo po ulici U Obory. 

ad 74/2013/14  Starostku obce zajištěním zabezpečovacího systému čistírny odpadních vod 
v Šilheřovicích. 

ad 74/2013/15 Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo na „Vybudování protipovodňového 
systému na česko-polském pohraničí“ s firmou Ing. Robert Frischer, Ph.D., 
Okružní 1762/24, 737 01 Český Těšín s nabídkovou cenou 399.640,- Kč bez DPH. 

ad 74/2013/16  Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „13 TI Šilheřovice – 
komunikace“ s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod MORAVA, 
oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína s nabídkovou cenou 
ve výši 1.846.208,40 Kč bez DPH. 
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RO bere na vědomí: 
 
ad 74/2013/4 Nabídku firmy Ing. Šárka Wittichová. Jedná se o služby konzultační 

a zprostředkovatelské v oblasti finančních a realitních služeb – stavební spoření, 
úvěry, hypotéky, pojištění životní a úrazové, pojištění úvěrům nemovitostí, realitní 
služby a spolupráce s finančními institucemi. 

ad 74/2013/5 Pořádání cyklo-závodu a následné after-party s reprodukcí hudby v areálu TJ 
SOKOL Šilheřovice dne 7. 9. 2013. 

 
RO neschvaluje: 
 
ad 74/2013/6  Zapůjčení party stanu za účelem pořádání Strassenfestu 2013. 
 
RO doporučuje: 
 
ad 74/2013/8 Zastupitelstvu obce na svém zářijovém jednání přijmout podporu z programu 

Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného 
sektoru na akci “. Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“. 

 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
  
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 8. 2013:    4.943.764,12 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013: 

Odpadkové koše 8.888,00 

ZŠ a MŠ – neinvestiční příspěvek 06/2013 225.000,00 

Refakturace spotřeby plynu v tělocvičně 49.982,00 

SmVAK – vodné 05/2013 206.903,00 

Veolia Transport – dopravní obslužnost 2.Q 2013 41.425,00 

Párty stan 29.790,00 

Nájem traktoru 06,07,08/2013 49.005,00 

Leasing traktor 06,07,08/2013 31.836,00 

Geometrický plán Důlky 17.200,00 

ČEZ – záloha el. VO, bytové domy, ČOV, OÚ 77.944,00 

Technický dozor Prodloužení splaškové kanalizace Na Bělidle 06-08/2013 47.190,00 

Výměna plynového kotle bytový dům čp. 162 53.386,00 

SmVaK 06/2013 194.926,00 

Pronájem podia a párty stanu „Pivní slavnosti“ 24.200,00 

Servis spalinových cest bytové a nebytové domy obce 26.377,00 

ČEZ – záloha na elektřinu 79.255,00 

Vyúčtování spotřeby plynu nebytový dům čp. 19 30.136,00 

Oprava kabelů ČOV 45.615,00 

Uhlí kinosál 15.111,00 

SmVaK 07/2013 302.038,00 
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Ostraha obce 07-08/2013 24.137,00 

Oprava veřejného osvětlení 11.652,00 

ČEZ – záloha el. 77.527,00 

ARRIVA Morava – dopravní obslužnost 3. Q 41.425,00 
 
Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu a údržbou 
obce. 
 
 

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
Opisy vody 
 
Vážení spoluobčané, ve dnech 16. – 29. září 2013 budou probíhat opisy vody, které provádí 
paní Sylva Lazarová. 

 

 
Sbírka použitého ošacení vyhlášená Občanským sdružením Diakonie Broumov 
 

- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

- látky (minimáln ě 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 

- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

- obuv – veškerou nepoškozenou 

- hračky – nepoškozené a kompletní 

- peří, péřové přikrývky a polštáře 
 
 
Věci, které vzít nemůžeme: 

- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických    
  důvodů 

- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 

- znečištěný a vlhký textil 
 
Sbírka se uskuteční dne  19. 9. 2013  14:00 – 18:00 hodin 

20. 9. 2013  09:00 – 13:00 hodin 
 
místo: šatna v kulturním domě v Šilheřovicích 
 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
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Sběrné kontejnery 
 
Před Obecním úřadem v Šilheřovicích a na ulici Dolní (u statku) byly 
v červnu přistaveny kontejnery na použitý textil, boty a hračky. Věci 
z těchto kontejnerů jsou určené k ekologické likvidaci nebo případně 
k dalšímu využití jako např. distribuce do rozvojových zemí, nebo výroba 
čisticích prostředků apod. Likvidaci, distribuci nebo recyklaci zajišťuje 
firma WTORPOL ( www.wtorpol.com.pl). 
 
 
 
Odpad, který naše obec vytřídila za rok 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
ve dnech 4. – 6. října 2013 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 
 
umístění: ulice Horní 
  ulice Ke Kovárně 
  parkoviště pod kostelem 
  ulice Maštalní 
  ulice Sokolská 
  ulice Dolní (u statku) 
 
Kontejner na nebezpečný odpad bude od 4. – 5. 10. 2013 umístěn před budovou OÚ, 
obsluha od 9:00 do 17:00 hodin. 
 
Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot. 
 
 

 
 
 
 
 
      

 
tuny 

vyfakturovaná částka (KČ) 
od společnosti 

EKO-KOM, a. s. 

Rok 2012 celkem 46,659 142 926,00 

1. kvartál 2012 10,686 32 366,50 

2. kvartál 2012 11,718 37 319,00 

3. kvartál 2012 12,117 35 910,00 

4. kvartál 2012 12,138 37 330,50 



- 11 - 

 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
Přípravná výtvarná a estetická výchova pro žáky mateřských škol před nástupem 
do základní školy. 
 
Vážení rodiče, 
 
stejně jako v minulých letech otevírá Základní umělecká škola v Hlučíně na pobočce 
ve Vaší obci třídu „p řípravná výtvarná a estetická výchova pro žáky mateřských škol 
před nástupem do základní školy“. 
 
Výuka je určena dětem předškolního věku a má za cíl seznámit žáky hravou formou 
prostřednictvím výtvarných činností s prací ve školním prostředí.  
Velmi dobré výsledky této výuky jsou prokázány na bezproblémové docházce do základní 
školy těch malých prvňáčků, kteří absolvovali výše uvedenou přípravu. 
Výuka bude probíhat jednou týdně. Zahájení výuky v týdnu od 16. 9. 2013 na zdejší 
základní škole. 
 
Výtvarný obor ZUŠ Hlu čín nabízí na pobočce ve vaší obci výtvarné vzdělání široké dětské 
populaci od 6 do 18 let. Výuka je rozdělena na přípravné studium (6−8 let), základní 
studium 1. stupně (8−14 let) a základní studium 2. stupně (14−18 let). Probíhá jedenkrát 
týdně ve zdejší základní škole v tříhodinovém bloku. Žáci se vzdělávají v předmětech 
plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura.  
  
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které rozvíjí jejich 
různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy 
s výtvarným zaměřením. Naši absolventi prošli středními uměleckými školami v Ostravě 
a studovali vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty architektury. 
 
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ má pevná  
pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí: Pedagogové 
ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost - minimální vzdělání 
učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy (na rozdíl od různých 
zájmových kroužků, domů dětí a mládeže nebo soukromé výuky, kde mohou vyučovat lidé 
bez jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace.) 
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné vyučovací 
hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku, nebo malé skupině o 10 až 15 žácích. Tento 
intenzívní způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto unikátní. 
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují 
rozsah a obsah výuky.  
 
Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské 
hudebníky a výtvarníky.  ZUŠ je však zároveň jediným zařízením soustavně připravujícím 
vybrané studenty pro další studium na středních a vysokých školách s uměleckým 
zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v posloupnosti ZUŠ – střední 
umělecké školy - vysoké umělecké školy. 
 
Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je 
proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů. 
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Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát 
i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto 
dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky. 
 
Bližší informace o studiu na pobočce ve Vaší obci získáte u učitele Vladimíra Harmana 
na tel: 736 121 942                
 
 
Osvědčení o úspoře emisí 
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Univerzita 3. věku v Opavě a Krnově 
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Poděkování Diakonie Broumov 
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BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 
Kam s nefunkční zářivkou? 
 
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, 
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. 
 
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, 
kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé 
zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou 
ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují 
malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích 
mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 
 
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře 
na Obecním úřadě v Šilheřovicích, Střední 305. Obsluha sběrného dvora ji od Vás 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. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání 
s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci 
a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili. 
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz 
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Kam odkládat vysloužilé spotřebiče? 
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My a Evropa 

Nové směrnice EU přinesou změny i k nám 

Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu elektrických 
spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes připravena, jiné představují 
výzvu do budoucna pro nás pro všechny. 

První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu 
prostředí. 
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do české legislativy musí 
promítnout nejpozději do 14. února roku 2014. Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství 
zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud. 

Co nás čeká v příštích letech 

Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 40-
45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně. 
Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 % průměrné 
hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % 
hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. 
Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými způsoby a zatím není 
jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.  
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 procentům množství 
vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem EU jsou 
prozatím čtyři kilogramy vyt říděného elektroodpadu na obyvatele a rok. 

Náskok díky ELEKTROWINu 

Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou muset zdarma 
odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr vázali na nákup nového zařízení. 
ELEKTROWIN a jeho smluvní partne ři z řad prodejců mají v tomto směru náskok. 
I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah 
se díky kolektivnímu systému dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.     

Surovin je stále méně 

V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých 
spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 10 let.  
To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou recyklaci, 
na druhé straně to představuje skvělou příležitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje. 
Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, které jimi stále 
disponují, čím dál přísněji chránit. 
Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy získávané ze vzácných zemin 
jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo yttrium, i když technologie se vyvíjejí 
a použité materiály se mohou v budoucnu nahradit.  

Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné době závisí z velké 
části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech zásob vyskytujících se na naší 
planetě. Nabídka je už nyní nižší než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále 
snižovala a časem lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto surovin.  
Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění rovných podmínek 
v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře udržitelných dodávek z evropských 
zdrojů a zvýšení účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace. 
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Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin než primární 
těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny vysloužilých 
elektrospotřebičů, které zlato obsahují, je ho 200 gramů. 
 
 
 

  

VÝZVA 
  
Kronikář obce 
      
Vážení občané,  

opět se na Vás obracím s prosbou o zvážení možnosti stát se kronikářem naší obce. 
 
Vyzývám ty, kteří by o práci kronikáře obce měli zájem, aby se mi co nejdříve ohlásili. Jedná se 
opravdu o velmi zodpovědnou, ale krásnou práci pro nás i budoucí generace. 
 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce 
 
 
 

 

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE 

Pozvání na Rybářské závody  

Sdružení rybářů Šilheřovice Vás srdečně zve na tradiční Rybářské závody konané 
dne 7. září 2013 na Zámeckém rybníku v Šilheřovicích. Prezentace začíná v 6.30 hod., 
startovné 150,-Kč, první cena je peněžitá odměna, proto si vezměte sebou prut s návnadou 
a přijďte s dobrou náladou.  
 
Předprodej vstupenek na tel. č. 775 062 773 pan Michálek Lubomír. 
 
 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 
Milí fotbaloví fandové, 
 
chtěl bych vás informovat o našich mini žáčcích TJ Sokol Šilheřovice, kteří se v sezóně 
2012/2013 umístili z osmi týmů na krásném třetím místě. Za celou sezónu bych jim rád 
poděkoval za skvělé výkony, trenérům za trpělivost, rodičům a prarodičům za velkou 
podporu. Nesmím zapomenout poděkovat TJ Sokol Šilheřovice za vytvoření velmi dobrých 
podmínek pro práci s nejmenšími. Také popřát klukům, kteří odešli ke starším žákům, aby 
vydrželi a pracovali na sobě dál. 
 
Tréninky na sezónu 2013/2014 začaly v pondělí 19. 8. 2013 od 17 hodin a pak každou středu 
a pondělí. 
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1. kolo, 02. 09. 2013, sezona 2013/2014: Pouze devět týmů naplnilo regionální soutěž 
minižáků. Jedním z družstev je i C tým Baníku Ostrava. Že by Baník měl týmy rozhozené 
po okolních okresech a v každé si pak vyhlédl ty nejšikovnější žáčky, aby je pak stáhl 
do svého týmu? Každopádně svá utkání hraje v Ostravě - Porubě na školním hřišti v areálu 
ZŠ J. Šoupala. 
 
Veškeré informace jsou na stránkách facebooku Mini žáci Šilheřovice. 

       
                Roman Schulla 

 
 

 

POZVÁNKA 
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STRASSENFEST 2013 
NECHTE SOBOTNÍ PRÁCI STÁT, 

A PŘIJĎTE SE DO NAŠICH ULIC PODÍVAT, 

ZVEME VŠECHNY K NÁM, 

MNOHO DOBROT NABÍDNEME VÁM. 

OCHUTNÁTE MASO PEČENÉ, VAŘENÉ, 

I KLASICKOU SMAŽENOU ŠNYCLU, 

A JAKO SLADKOU TE ČKU NĚJAKOU BUCHETKU. 

ČEPOVANÉ PIVO I KOFOLU, 

KVALITNÍ PÁLENKU, 

I VÍNA SKLENKU. 

MŮŽETE ZNOVU ZASEDNOUT DO ŠKOLNÍ LAVICE, 

ČI VYJÍT SCHODY DO ZVONICE, 

KALORIE TANCEM SPÁLIT, 

A DOBŘE SE POBAVIT. 

DĚTI VÁM ZABAVÍME, 

A SMÍCHEM POBAVÍME, 

NAKRESLÍ SI OBRÁZEK, 

NAFOUKNOU SI BALÓNEK, 

ZKUSÍ SI PRÁCI HASI ČE, 

UNAVÍ SE VELICE. 

A NA DOBROU NOC, 

PŘIJDE VZÁCNÝ HOST. 

 
14. ZÁŘÍ V 15 HODIN SE NA VÁS TĚŠÍ VELICE 

Z KOSTELNÍ A ŠKOLNÍ ULICE. 
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Bleší trhy v Šilheřovicích 
 

Dne 21. 9. 2013 od 10:00 do 17:00 hodin  
se uskuteční  
v naší obci  

Bleší trhy.  
 

Vytáhněte proto doma všechny nepotřebné či staré věci,  pohledy, 
šatstvo, upomínkové předměty, obrázky, šperky, prostě vše, co vás 

napadne a přijďte s námi za pár korun prodávat. 
Restaurace Stará pekárna poskytne k tomuto účelu venkovní 

prostory a stoly. V případě nepříznivého počasí proběhnou trhy 
ve velkém sále. 

 

Cena za prodejní místo a stůl je 80,-kč. 
 
Zájemci hlaste se na tel.: 728 474 422, nebo pište na: dori.cechackova@keramika-dori.cz 
 
Těší se na vás Yvona Majerová a Dorka Čecháčková  
 
 

 
 

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                                     Fax: 595 054 129 
             e-mail: urad@silherovice.cz                   
             Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz 
             www.silherovice.cz 
Redaktorka: Ing. Radmila Panochová 
Informa ční zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích 
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INZERCE 

 

 
Stavební spořitelna Wüstenrot 
 

• životní pojištění 
• pojištění majetku 
• pojištění aut 

• stavební spoření 
• úvěry – hypotéky 

 
kontakt: Helena Sanetříková, Kostelní 126, 747 15 Šilheřovice 
  tel.: 605 407 479 
  email: helena.sanetrikova@obchod.wustenrot.cz 
 
 
 

www.PLOTY-PLETIVO.cz 
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, 

lesnická a chovatelská pletiva. 

www.VRATA-OSTRAVA.cz  
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. 
Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. 

Zajistíme montáže. 

www.THUJA.cz 
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.  Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. 

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava 
po celé ČR. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka 

a další doplňky pro chov drůbeže. 

www.STRECHY-OSTRAVA.eu 
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky 

krytin, zateplení střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms 
a komínů. 

Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna. 
=========================================== 
Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá 

tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00 
 


