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RADA OBCE ŠILHEŘOVICE 

 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 3. 2013 č. 64/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 64/2013/2 Účetní závěrku p říspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šilheřovice sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2012 
ad 64/2013/3 Zlepšený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Šilheřovice, příspěvkové 

organizace za rok 2012 ve výši 64.359,81 Kč. 
 Převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Šilheřovice, 

příspěvkové organizace za rok 2012 ve výši 64.359,81 Kč do rezervního 
fondu příspěvkové organizace 

ad 64/2013/4 „Dohodu o narovnání“ mezi obcí Šilheřovice a technickým dozorem 
investora stavby „Sportovně rekreační areál Baumšula“ 
Ing. arch. Malchárkovou 

ad 64/2013/9 Nadále využívat metodickou pomoc v oblasti elektronizace státní správy 
a samosprávy Městem Hlučín za měsíční úhradu 1.200,- Kč 

ad 64/2013/10 Znění mandátní smlouvy o zabezpečení technického dozoru investora 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
související s realizací investiční akce „Prodloužení splaškové kanalizace 
v obci Šilheřovice“. Mandatářem je firma PROCHÁZKA – stavební firma 
spol. s r. o., odměna činí 39.000,- Kč bez DPH 

ad 64/2013/12 Nabídkový rozpočet firmy Kominictví KORS s. r. o. na rok 2013 
pro provádění kontroly a čištění spalinových cest včetně vystavení zpráv 
bytových a nebytových domů v majetku obce ve výši 21.760,- Kč bez DPH 

ad 64/2013/15 Zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku 
p. č. 1689/1 – vodní plocha dle geometrického plánu č. 1410-377/2012. 
Zřízení věcného břemene spočívá v umístění nadzemního vedení nízkého 
napětí na parcele č. 1689/1 a omezení této parcely ochranným pásmem 
nadzemního vedení nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou za jednorázovou odměnu 1.000,- Kč bez DPH. 

ad 64/2013/22 Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice konaného 
dne 18. 3. 2013 

ad 64/2013/23 Revokaci usnesení bodu č. 62/2013/13 Rady obce Šilheřovice 
ze dne 11. 2. 2013 

 
RO pověřuje: 
ad 64/2013/4 Starostku obce podpisem „Dohody o narovnání“ mezi obcí Šilheřovice 

a technickým dozorem investora stavby „Sportovně rekreační areál 
Baumšula“ Ing. arch. Malchárkovou 

ad 64/2013/8 Starostku obce iniciovat schůzku se zástupci občanského sdružení 
Tělovýchovné jednoty Ostrava pro vyřešení požadavku zřízení věcného 
břemene parcel p. č. 1443/3, 1443/1, 1442/1 a 1498/2 s možností přítomnosti 
člena rady obce Mgr. Petra Práška v termínu 18. 3. 2013, 5. 4. 2013 
a 8. 4. 2013 

ad 64/2013/10 Starostku obce k podpisu mandátní smlouvy o zabezpečení technického 
dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi související s realizací investiční akce „Prodloužení splaškové 
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kanalizace v obci Šilheřovice“. Mandatářem je firma PROCHÁZKA – 
stavební firma spol. s r. o., odměna činí 39.000,- Kč bez DPH 

ad 64/2013/11 Starostku obce vyzvat ředitelku ZŠ a MŠ Šilheřovice k předložení 
předběžného cenového rozdílu stávajících oken a požadované změny 
rozměrů oken v budově ZŠ a MŠ Šilheřovice na ulici Střední 

ad 64/2013/12 Starostku obce k podpisu dodatku smlouvy o dílo s firmou Kominictví 
KORS s. r. o. na rok 2013 pro provádění kontroly a čištění spalinových cest 
včetně vystavení zpráv bytových a nebytových domů v majetku obce. 
Nabídkový rozpočet je ve výši 21.760,- Kč bez DPH 

ad 64/2013/13 Starostku obce ke zjištění cenové náročnosti zhotovení opěrné zdi na ulici 
Květinové 

ad 64/2013/14 Starostku obce sdělením odpovědi žadatelce v tom smyslu, že zastupitelstvo 
obce co se týká pozemku p. č. 685/18 změnu již na svém 7. zasedání 
dne 12. 9. 2011 neschválilo. Případnými dalšími změnami se bude 
zastupitelstvo obce zabývat až po schválení nového územního plánu 
a v termínu, kterém rozhodne. 

ad 64/2013/15 Starostku obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 1689/1 – vodní plocha 
dle geometrického plánu č. 1410-377/2012. Zřízení věcného břemene spočívá 
v umístění nadzemního vedení nízkého napětí na parcele č. 1689/1 a omezení 
této parcely ochranným pásmem nadzemního vedení nízkého napětí. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou odměnu 1.000,- Kč 
bez DPH. 

 
RO bere na vědomí: 
ad 64/2013/5 Sdělení správní rady Nadace ČEZ nevyhovět naší žádosti o dotaci na projekt 

s názvem „Víceúčelové dopravní hřiště“ 
ad 64/2013/6 Sdělení správní rady Nadace ČEZ nevyhovět naší žádosti o dotaci na projekt 

s názvem „Dokončení obnovy historické aleje“ 
ad 64/2013/7 Vyúčtování závazky veřejné služby – ostatní dopravní obslužnosti ODIS 

za rok 2012 
ad 64/2013/11 Žádost o změnu rozměrů 2 ks oken v budově ZŠ a MŠ v Šilheřovicích na 

ulici Střední čp. 29. Cenový rozdíl si uhradí ze svých prostředků ZŠ a MŠ 
Šilheřovice, p. o. 

ad 64/2013/14 Žádost o změnu územního plánu obce – změnu parcel p. č. 503/8 a 685/18 
v k. ú. Šilheřovice 

ad 64/2013/16 Cenovou nabídku na instalaci turbokotle pro vytápění šaten a sociálního 
zázemí tělocvičny 

ad 64/2013/17 Nabídku firmy OPUSZ na broušení a lakování parket v zasedací místnosti 
obecního úřadu ve výši 400,- - 450,- Kč/m2, tj. cca 40.000,- - 45.000,- Kč 
včetně DPH 

ad 64/2013/18 Informace starostky obce k výzvě o doplnění žádosti o dotaci 
v podprogramu MMR ČR „Podpora výstavby technické infrastruktury 
pro rok 2013“ na akci „18 TI Šilheřovice – komunikace, v k. ú. Šilheřovice, 
okres Opava“ 

ad 64/2013/19 Postup přípravy Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu s názvem 
„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ 

ad 64/2013/20 Informaci Euroregionu Silesia o schválení projektu s názvem „Vybudování 
protipovodňového systému na česko-polském pohraničí“ k financování. 
Výše schválené dotace z ERDF činí 21.607,00 EUR. 
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RO doporučuje: 
ad 64/2013/1 Zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrku obce Šilheřovice sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2012 
ad 64/2013/19 Zastupitelstvu obce přijetí dotace projektu s názvem „Kultura, rekreace 

a sport na česko-polském pohraničí“ 
ad 64/2013/24 Zastupitelstvu obce schválit do funkce člena finančního výboru p. Pavla 

Kolasku 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 4. 2013 č. 65/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 65/2013/2 Projektovou dokumentaci stavby „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“ 

investora Svazku obcí Mikroregionu Hlučínska pro stavební povolení 
ad 65/2013/3 Provedení stavebních úprav a nadstavby rodinného domu č.p. 59 na ulici 

Horní na parcele č. 159 v k. ú. Šilheřovice 
ad 65/2013/4 Přispět částkou 5.000,-- Kč Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb 

SČMSD Šilheřovice, s. r. o. na pokácení dvou vzrostlých stromů na parc. 
č. 386/6, které ohrožovaly svým pádem část místního hřbitova 

ad 65/2013/6 14-ti denní zábor veřejného prostranství 15 m2 parcely p. č. 386/1 v k. ú. 
Šilheřovice za účelem umístění stavebního materiálu při úpravě rodinného 
domku za paušální částku 50,-- Kč dle OZV č. 1/2011, o místních poplatcích 

ad 65/2013/9 Přijetí financování projektu „Vybudování protipovod ňového systému 
na česko-polském pohraničí“ z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, číslo oblasti 
podpory 3.3 

ad 65/2013/16 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnankyni 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ad 65/2013/17 Zapůjčení setů k posezení za účelem pořádání Rybářských závodů 
dne 4. 5. 2013 zdarma 

 
RO pověřuje: 
ad 65/2013/2 Starostku obce odesláním vyjádření na stavbu „Cyklostezkami po linii 

objektů opevnění“ pro stavební povolení STUDIU-D Opava s. r. o. 
ad 65/2013/3 Starostku obce zasláním vyjádření o provedení stavebních úprav 

a nadstavby rodinného domu č.p. 59 na ulici Horní na parcele č. 159 v k. ú. 
Šilheřovice stavebníkům – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ad 65/2013/13 Starostku obce k prověření situace stavu komunikace p. č. 1664 v k. ú. 
Šilheřovice, případně zjištěním finanční náklonosti vysprávky cestářským 
betonem 

 
RO bere na vědomí: 
ad 65/2013/1 Kontrolu usnesení RO 64/2013 ze dne 8. 3. 2013 
ad 65/2013/7 Informaci o 45. výzvě OPŽP – zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 

zkvalitnění nakládání s odpady 
ad 65/2013/8 Vyhlášení zrychlené dotační výzvy v rámci osy 6 OPŽP zaměřenou na zeleň 
ad 65/2013/10 Informaci starostky obce o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny 

ad 65/2013/11 Informace Mgr. Petra Práška o stavu Zadávací dokumentace k podlimitní 
veřejné zakázce na služby „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě 
blízkých protipovodňových opatření“ 
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ad 65/2013/12 Informace místostarosty obce ke stavu repase hasičského vozu 
ad 65/2013/14 Rozhodnutí č. 4/2013 o prominutí penále v celém rozsahu ve výši 33.019,-- 

Kč. Penále bylo obci vyměřeno platebním výměrem na penále č. 2/2013 
za porušení rozpočtové kázně v rámci stavby „Sportovně rekreační areál 
Baumšula“ 

ad 65/2013/15 Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Šilheřovice za rok 2012 
s tím, že nebyly auditorem obce zjištěny chyby a nedostatky 

 
RO neschvaluje: 
ad 65/2013/5 Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení slezsko-německých přátel 

Hlučínska 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
  
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 3. 2013:    4.411.812,67 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 3. 2013 
do 31. 3. 2013: 

Splátka úroku z úvěru 32.428,97 
Přezkum hospodaření obce za rok 2012 24.200,00 
SmVaK voda 2/2013 156.420,00 
Poradenství ČOV r. 2012 20.100,00                    
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce 84.850,00               
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 225.000,00 
Splátka leasingu – fekální vůz 10.612,00 
Nájem traktor 16.335,00 
Zpracování žádosti – kamerový systém               23.750,00 
ČEZ – záloha elektřiny ČOV 65.715,00 
ČEZ – zálohy elektřiny 15.000,00 
Záloha plyn 6.100,00 
ASEKO – provzdušňovací systém ČOV 101.095,00 
Pojištění vozidla ČOV 3.400,00 
Gordic – roční poplatek 40.008,65 
Autodoprava – odvoz suti 34.001,00 
SELLA s.r.o. – zpracování žádosti o dotaci – komunikace U Obory 21.780,00 

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

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
Očkování psů 
V sobotu 25. května 2013 proběhne v obci očkování psů proti vzteklin ě. 
Očkování proběhne na těchto místech: 
- ulice U Dvora     10:00 – 10:15 hodin 
- před obecním úřadem    10:20 – 11:00 hodin 
- ulice Na Bělidle (u domu p. Tomčíka)  11:00 – 11:30 hodin 
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S sebou si přeneste očkovací průkaz psa/ů a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2013. 
Pes musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma! 
Doočkování již nebude! 
 
Lenka Pecháčková 
referentka OÚ 
 
 
Sbírka použitého ošacení 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální 
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org 
 
Vyhlašuje Sbírku použitého ošacení 

• letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
• 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  25. 4. 2013  14:00 – 18:00 hodin 
 26. 4. 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. 
Bližší informace vám rádi sdělíme na tel. č. 224 316 800, 224 317 203 
 
 
Žádost o změnu jízdních řádů autobusu 
Vážení občané, od 1. 3. 2013 došlo ke změně odjezdů autobusů jak z naší obce, tak 
z Ostravy a Hlučína bez předchozího projednání s představiteli naší obce, a tudíž i s Vámi, 
občany. 
Jelikož jsem zaznamenala velké množství výhrad, bude obec reagovat a požadovat úpravu 
odjezdů autobusů. Tyto požadavky na změny musí být nahlášeny KODISU Ostrava 
do konce dubna. 
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Dne 17. 4. 2013 v době od 17.00 do 19.00 hod. máte možnost nahlásit své připomínky 
k odjezdům autobusů na obecním úřadě v Šilheřovicích. Tyto budou předloženy k řešení 
Koordinátorovi ODIS Ostrava. 
 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce 
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 
Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí 
Vedení obce Šilheřovice se ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice podařilo v rámci 
operačního programu CZ-PL, Cíl 3 (2007-2013), získat finanční prostředky na rozvoj 
přeshraniční rekreace, kultury a sportu ve výši 175.000,- euro. 

Na české straně dojde k vybudování sociálního zázemí (šatny, WC) ve sportovně-
rekreačním areálu Baumšula. Dále bude pořízeno vybavení pro hasičské sporty (terče, 
časomíra, překážky), odpočinkové sety a propagační materiály. Při pořádání společných 
česko-polských akcí slouží finanční prostředky i k zajištění občerstvení. 

Na polské straně stavební výdaje souvisejí s rekonstrukcí hřiště u školy v Chalupkách. 
Neinvestiční výdaje se týkají školení hasičů, školení v oblasti branné výchovy, školení 
poskytování první pomoci a propagačních materiálů. Nezbytným výdajem bude i nákup 
cateringových služeb pro účastníky (děti, mládež, dospělí, senioři, postižené osoby, hasiči) 
školení a závodů na hřišti v Chalupkách. 

Mgr. Radek Kaňa 
místostarosta obce  
 

  

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 

Článek EKOLAMP – jak na zářivky nejen ve školách 

Ekologická výchova ve školách je investicí do našich dětí, která by se měla projevit v lepší 
péči o naše životní prostředí ze strany budoucích generací. Dozví se školáci v rámci této 
výchovy i to, jak naložit s nefunkční zářivkou? 

Současné základní školy věnují velkou pozornost otázkám ochrany životního prostředí a učí 
naše děti, jak šetřit přírodní zdroje či jak pečovat o krajinu. K d ětem se tak dostane 
nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné 
se v tom všem dnes jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady  - sbírá se vše 
od papíru, platů, zátek a ž po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodi čů například ví, 
jak správně naložit s nefunkční zářivkou? 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. Ten také zřídil na svých webových stránkách 
www.ekolamp.cz speciální sekci pro děti a mládež, která se i prostřednictvím jednoduchých 
textů a her snaží tuto nezáživnou, ale společensky potřebnou problematiku srozumitelně 
vyložit. 

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit přirozenou formou speciální 
problematiku zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky na jedné straně 
šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, je jejich zpětný odběr organizován 
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odděleně skrze sběrné dvory, obchody, mobilní svozy apod. Při recyklaci je navíc kolem 
95 % materiálu z nefunkčních zářivek opět použito ve výrobě. 

Více na www.ekolamp.cz 

 

Článek ELEKTROWIN 

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje 

Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování 
a recyklaci vyřazených elektrozařízení.  

Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím 
se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.  

O výsledcích hovoří čísla 

Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých 
spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního 
systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun vysloužilců.  

Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček má 
nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.  

Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem 
k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 
tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá 
na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné konvice. 

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 
721 tun - v Karlovarském. 

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti 
pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních 
systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo 
množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu 
Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek 
Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.  

Nejdůležitější jsou informace 

Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace 
vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, 
mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále 
zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné 
vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených 
materiálů vyrábí. 

Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu 
k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete 
na internetových stránkách www.elektrowin.cz. 
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 OBECNÍ KNIHOVNA ŠILHEŘOVICE 

Nové knihy v roce 2013  
     
Vondruška, 
Vlastimil, 1955-  

Letopisy královské 
komory. Otrávený 
pohár. Smrt 
mučednice   

Müller, Else  Příběhy z měsíční 
houpačky  

Suchá, Romana  Šikovné básničky pro 
kluky a holčičky   

Ml čochová, 
Markéta  

Neobyčejný rok 
předškoláka  

Carter, Philip 
J.,  

Trénujte si mozek  
 

Pospíšilová, 
Zuzana  

Předškolák  

  Co chtějí holky vědět 
o sexu   

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

O kuřátku ze 
dvorečku  

Jonasson, Jonas, 
1961-  

Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel  

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

O pejskovi ze 
zahrádky  
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Vondruška, 
Vlastimil, 1955-  

Letopisy královské 
komory. Velhartické 
pastorále. Vražda v 
lázních  

Biddulph, Steve  Výchova kluků  

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

Kouzelná třída  
 

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

Školní strašidlo  

Lice, Stjepan, 
1954-  

Dárek pro Ježíška  

 

Nancy, J. Patrick  Rozvíjení sociálních 
dovedností lidí s 
poruchami 
autistického spektra 

Hvížďala, Karel  Knížecí rozhovory s 
Karlem 
Schwzenbergem  

Moor, Julia  Hry a zábavné 
činnosti pro děti s 
autismem 

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

Letadélko Jurášek  
 

Isaacson, Rupert  Léčba koněm  

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

Naše sousedka 
čarodějnice   

Hirscher, Petra  Otázky a odpovědi 
pro holky  

Vondruška, 
Vlastimil, 1955-  

Letopisy královské 
komory. Falešný tolar. 
Tichý jazyk. 
Boskovická svodnice  

Prekopová, Jiřina  Malý tyran  

Vondruška, 
Vlastimil, 1955-  

Letopisy královské 
komory. Trpké 
víno.Klášterní 
kostnice  

Schwarzenberg, 
Karel Jan, 1937-  

Knížecí život  

Carter, Philip 
J.,  

Trénujte si mozek  
 

Lukešová, Milena  Jak si uděláme 
zeměkouli  

Horáček, Petr,  Husa Líza  
 

Horáček, Petr, 
1967-  

Nový domek pro 
myšku  

Vondruška, 
Vlastimil, 1955-  

Letopisy královské 
komory. Poslední 
mantile- na. Tajemství 
Tudorovců  

Doležalová, Alena, 
1958-  

Domácí krabičková 
dieta  

Pospíšilová, 
Zuzana  

Obrázkové rébusy  
 

Kratochvíl, Miloš, 
1948-  

Pachatelé dobrých 
skutků. Puntíkáři  

Pospíšilová, 
Zuzana, 1975-  

Pojďte si hrát s 
hádankami   

Kratochvíl, Miloš, 
1948-  

Pachatelé dobrých 
skutků. Duchaři  

Richman, Shira  Výchova dětí s 
autismem   

Kratochvíl, Miloš, 
1948-  

Pachatelé dobrých 
skutků. Kouzláci  

Vondruška, 
Vlastimil, 1955-  

Letopisy královské 
komory. Osmanský 
tábor  

Kratochvíl, Miloš, 
1948-  

Pachatelé dobrých 
skutků. Bouráci  

Doležalová, 
Alena, 1958-  

Domácí krabičková 
dieta    

Kratochvíl, Miloš, 
1948-  

Pachatelé dobrých 
skutků. Klofáci  

     
      Knihovna   je   otevřena  každé  pondělí  od  13:00  - 17:00  hodin. 
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VÝZVA 
  
Noc kostelů 
 
      V letošním roce se akce „Noc kostelů“ v naší diecézi uskuteční již počtvrté. Během 
této noci se na mnoha místech otevřou dveře kostelů a modliteben a nabídnou 
návštěvníkům možnost prožít v noční atmosféře nezávazné setkání s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, umění, výstavy, zážitku….. 

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy 
křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Je projevem kreativity a důvěry 
v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se 
podělit o svou víru a o svůj život. 

Naše šilheřovická římskokatolická farnost se k akci „Noc kostelů“ také přihlásila. Proběhne 
v pátek dne 24. května 2013 jako výraz uznání a obdivu našim předkům v rámci oslav 300 
let trvání dominanty naší obce – kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

Na zdárném průběhu tohoto 300 letého výročí farnosti se také podílí naše obec. Jednou 
z prvních akcí byl Novoroční koncert, který se uskutečnil dne 6. 1. 2013. Přispět chceme 
také organizací sběru jakýchkoli fotografií či jiných dokumentů kostela, hřbitova či fary, 
které byste byli ochotni poskytnout pro vystavení na nástěnce u příležitosti „Noci kostelů“. 
Chceme návštěvníky našeho chrámu seznámit s vývojem jeho exteriéru i interiéru od 
minulosti do současnosti. Z originálu fotografií či jiných dokumentů můžeme zhotovit kopii 
a tuto vystavit, takže není třeba se obávat ztráty původních podkladů. 

Vážení spoluobčané, vyzýváme Vás k poskytnutí výše uvedených originálů referentkám 
obecního úřadu ke zhotovení kopií nejpozději do 30. dubna 2013. 

Děkuji Vám za vstřícnost a ochotu poskytnout svědectví našich předků budoucím 
generacím. 

 
Kronikář obce 
     Vážení občané, dosavadní kronikářka obce p. Mgr. Eliška Dorníková na svou žádost 
tuto svou jistě náročnou činnost k letošnímu roku ukončila. Tímto jí vyjad řuji poděkování 
za její dosavadní práci, kterou odvedla na zachycení dění v naší obci pro budoucí generace. 
     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 všechny. 
 
Ing. Jarmil a Thomasová, starostka obce 
 

  

OZNÁMENÍ 
  
Konec relaxačního cvičení 
Vzhledem k nízkému počtu cvičenek ukončuji zdravotn ě-preventivní cvičení k 11. 4. 2013, 
kdy se sejdeme naposledy. 
Pokračovat budeme zase na podzim, datum upřesním v zářijovém zpravodaji. 
 
S přáním krásných jarních dnů 
Jana Gebauerová 
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Konec zumby v Šilheřovicích 
Vážení spoluobčané,  
zumba už není takový boom, jako bývala, a tak se to projevuje 
i v počtu účastníků, kteří ji navštěvují (a nejen v Šilheřovicích). 
Vzhledem k tomu, že tento počet velmi klesl, hodiny zumby už probíhat nebudou. Poslední 
hodina proběhne v pondělí 22. 4. 2013.  
I když jsou ti, kteří na hodiny chodí pravidelně, není jich dostatečný počet. Touto cestou 
bych právě těmto pravidelným účastnicím chtěla velmi poděkovat za podporu.  
Díky holky ☺☺☺☺ 

 
Ing. Radmila Panochová 
official zumba instructor 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
 
Činnost Základní školy v březnu 2013 

Měsíc Datum Akce 

BŘEZEN 

19.3. 
Odeslána výtvarná soutěž  MATEMATICKÝ  KOMIKS 
4.,6.,7. a 8. třída (Mgr. Kačmářová, Mgr. Tichá,  
Mgr. Žvaková) 

20.3 Odeslána výtvarná soutěž MALOVÁNÍ  PODLE  
STARÝCH  MISTR Ů – 6. tř. Mgr. Žvaková 

15.3. SCIO testy 8. třída – klíčové kompetence 
(vyhodnocení: Mgr. Tichá) 

20.3. 
Soutěž v ZOO Ostrava 6. – 8. tř. – Mgr. Veřmiřovská 
a Mgr. Tichá. 8. třída postupuje do 2. kola, které se 
uskuteční v sobotu 13.4.2013 

25.3. 

SOUTĚŽ  TŘÍD – tradi ční účast našich žáků v talentové 
soutěži v partnerské škole v Chalupkách. Žáci 9. třídy si 
připravili taneční vystoupení pod vedením p. Ivety 
Koperové, 
3. tř. nacvičila středověký tanec s Mgr. Lukavcovou , 4. tř. 
s Mgr. Kačmářovou se uvedla country tancem a 5. tř. 
předvedla moderní disko, který s nimi nacvičila Ing. 
Fojtíková 

28.3. 
Odeslána výtvarná soutěž MÁME  RÁDI  PŘÍRODU – 2. 
st. 

 
         Naše základní škola Šilheřovice je ŠKOLOU PRO KAŽDÉHO. Nabízí základní 
vzdělávání nejen pro žáky nadané, ale je vstřícná i k žákům, kteří „nestačí“ stanovenému 
ŠVP dané školy, či mají vývojovou poruchu učení nebo poruchu chování. Naše škola má 
vypracován Školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením – přílohu 
č. 2 a 3 k ŠVP Škola pro každého. Žáci s vývojovou poruchou učení či chování mají 
vypracován individuální vzdělávací plán. Vzdělávání všech těchto žáků probíhá formou 
integrace v jednotlivých ročnících a přináší velmi dobré vzdělávací i výchovné výsledky. 
        

V zastoupení učitelky Mgr. Pavly Ka čmářové se o práci s integrovanými žáky na 
naší škole dovědělo vedení Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity. Tato fakulta projevila velký zájem o přiblížení práce našich pedagogů, zejména 
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o integraci žáků s lehkým mentálním postižením. Zájem odborníků o jejich vzdělávaní, 
v populaci intaktních osob a jejich inkluze v běžném kolektivu, byl značný. O ověřené 
poznatky školy se Mgr. Kačmářová podělila na Mezinárodní konferenci v Ostravě, 
na kterou byla pozvána. Konference proběhla 13. 2. 2013 pod názvem Speciální pedagogika 
nejen v inkluzívním vzdělávání a přinesla mnoho zajímavých příspěvků. Přednesený 
příspěvek Mgr. Kačmářové, pod názvem Integrace žáka s lehkým mentálním postižením, 
přinesl celkový zájem všech posluchačů, odborné i laické veřejnosti. Přítomní se v diskuzi 
živě zajímali o práci našich pedagogů při vzdělávání těchto žáků. Ocenili odbornost 
a přístup našich učitelů, naši snahu poskytnout integrovaným žákům vzdělávání dle jejich 
možností a schopností. Příspěvky z této konference jsou zveřejněny ve Sborníku příspěvků 
z konference s mezinárodní účastí. Připravuje se k tomuto tématu článek do odborného 
časopisu Speciální pedagogika. 
         
Naši učitelé, pod vedením ředitelky Mgr. Silvie Žvakové, patří mezi skutečné odborníky 
v oblasti pedagogiky, kteří s láskou a pochopením přijímají bez rozdílů všechny žáky své 
školy a neobávají se překážek. 
 
                                                                                                                Mgr. Pavla Kačmářová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
  

Život dětí v mateřské škole běží velmi rychle. Nedávno jsme oslavili vstup do nového 
roku a už se nám blíží léto. Zima nás potrápila dost a tak už netrpělivě vyhlížíme první 
jarní kv ětiny a sluníčko na obloze. Hned jak se objeví, budeme trávit většinu času na školní 
zahradě a při vycházkách. Budeme venku kreslit, tvořit a dozvídat se nové, zajímavé věci. 
 Konec školního roku se blíží a s ním i spousta akcí a činností. Pokračujeme s malými 
dětmi v návštěvách Solné jeskyně v Hlučíně, od 29. 4. budou jezdit předškoláci na plavecký 
kurz na bazén v Petřkovicích.  Připravujeme vystoupení dětí a přání všem maminkám 

P  O  Z  V  Á N  K  A 

Obec Šilheřovice a Základní 
škola Šilheřovice 

pořádají 4. ročník fotbalového turnaje 

O POHÁR STAROSTKY 
OBCE 

Den: 26. 4. 2013  

Čas: 8.30 hod.  

Místo: hřiště TJ Sokol 
Šilheřovice 

 

P  O  Z  V Á  N  K  A 

Základní škola Šilheřovice Vás 
srdečně zve 

na 

D E N  M A T E K 

Den: pátek 10. 5. 2013 

Čas: 16.30 hod. 

Místo: Kulturní d ům Šilheřovice 
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k jejich svátku, čekají nás exkurze, výlet společně s dětmi z Przedskola Chalupki a mnoho 
dalších akcí. 
 V minulých dnech jsme se již fotografovali na školní fotografie za rok 2012/13, 
přivítali jsme ve škole pejsky z Canis sdružení (ukázka myslivosti a práce s loveckými psy, 
ukázka canis terapie s postiženými a nemocnými apod.). Také děti z Maji čku čeká spousta 
vystoupení – na Přehledu dramatické tvorby v Tworkově, na Vítání jara ve Štítině, Karviné 
atd.  
 V letošním školním roce byla školka naplněna do plné kapacity 50 dětí. Po celý 
školní rok, kromě období chřipky, docházelo do školky v průměru denně 45 dětí. Takové 
počty dětí jsem ve školce nezažila. Je to jen dobře a je vidět, že se děti ve školce nemají zle. 
„Školné“ je v porovnání s ostatními okolními školkami velmi rozumné a platba za stravné 
se sice od ledna navýšila, ale stále rodiče neplatí plnou částku – stravu dětí dotuje ze svých 
prostředků obec. Rodiče mají možnost využít služeb logopedky p. Kantorové, která dojíždí 
do školky každý pátek. Každým rokem přibývá dětí, které mají nějaké omezení řeči nebo 
vadu řeči. A tak je jen dobře, že rodiče nemusí se svými dětmi dojíždět do logopedické 
poradny do Ostravy. Snažíme se i jinak rodičům vyjít vstříc. Ve školce je však 50 dětí 
a každý rodič má jinou představu a požadavky. Zkoušíme vše skloubit dohromady 
a průběžně upravovat režim nebo také provoz. Blíží se hlavní prázdniny, kdy se ve školkách 
a školách dělá generální úklid a opravy. Možná se to letos opět dotkne i nás. Ve hře je 
možná výměna oken a s ním spojené malování, popřípadě další úpravy. Vše bude záležet na 
možnosti obce a naplánování a rychlosti firmy, která bude práce zajišťovat. Předběžně 
uvažujeme o prázdninovém provozu ještě v červenci do 12. 7., pokud se nahlásí minimální 
potřebný počet 15 dětí. Ale vše se odvíjí od naplánování úprav a úklidu. Snad se konečné 
rozhodnutí dozvíme do poloviny května tak, aby rodiče včas mohli naplánovat své dovolené 
a zajistit si hlídání dětí na prázdniny. 
 
17. 4. 2013 proběhne ve školce ZÁPIS DO MŠ ŠIHEŘOVICE:  
od 9:00 do 16:00 hodin. 
Zákonní zástupci mají možnost zapsat své dítě pro školní rok 2013/14 na základě podané 
žádosti a lékařem potvrzeného evidenčního listu (k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení 
na webových stránkách MŠ). - další podrobnosti se dozvíte na webových stránkách MŠ 
a vývěskách v obci Šilheřovice.  

          Jana Návratová 
 
Poděkování 
MŠ Šilheřovice chce touto cestou poděkovat za podílení se či věnování sponzorského daru 
na Dětský maškarní ples, a to: 
 

• všem rodičům 
• zaměstnancům OÚ Šilheřovice 
• paní Karle Smolkové – 

Rothschildova cukrárna 
• paní Ritě Struhalové – potraviny 
• panu Janu Čecháčkovi – domácí 

potřeby 
• paní Pavle Plačkové – Restaurace 

na náměstí 
• Střední škole hotelnictví, 

gastronomie a služeb SČMSD 
Šilheřovice, s. r. o. 

• Unii rodi čů při ZŠ Šilheřovice 

• Klubu důchodců – paní Martě 
Miklové a paní Edeltraudě 
Plačkové 

• zaměstnancům MŠ Šilheřovice 
• manželům Marii a Radomírovi 

Martínkovým 
• paní Gabriele Steppkové – 

potraviny 
• paní Zuzaně Pohlové 
• panu Jiřímu Kuchařovi 
• paní Ladě Kubínové 
• paní Kateřině Redzinové 
• paní Petrě Špornové 
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• panu Jiřímu Medulovi • paní Yvoně Sliškové 
 
Ještě jednou srdečně děkujeme. 
MŠ Šilheřovice 
 

 

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE 
 

N á b o r  „m l a d ých  ha s ičů “  

V á ž e n í  r o d i č e ,  
vzhledem k tomu, že náš sbor, Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice (dále jen SDH), nemá 
v dnešní době žádné mladé hasiče, chtěli bychom, aby se tato skutečnost změnila, a proto 
Vás v rámci náboru mladých hasičů žádáme ke spolupráci. 

Pokud projevíte zájem, Vaše dítě bude seznámeno s činností SDH, kde bude rozvíjet své 
vědomosti v oblasti všeobecných znalostí a požárního sportu jako např. orientace podle 
mapy, základní znalosti první pomoci či důležitá telefonní čísla, ale budou také rozvíjet 
svou fyzickou zdatnost jako např. výlety, budou připravovány na soutěže v požárním 
sportu, apod. Vše bude bráno formou her. Děti budou mít předem dán plán činnosti, 
do kterého mohou rodiče nahlížet popřípadě se různých akcí nebo tréninků zúčastňovat. 

Členské příspěvky, které se odvádí na okresní sdružení za děti do 18 let, hradí náš sbor.  

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na: 

Rumpu Romana – starosta SDH       tel.: 776 015 812  
Michálkovou Moniku – vedoucí mládeže  SDH   tel.: 774 030 045 
 
V pátek  3. května 2013  od 16:00 do 18:00 hodin se bude konat informační schůzka v hasičské 
zbrojnici, kde také budeme zodpovídat Vaše případné dotazy a děti seznámíme s činností 
a „hasiččinou“ jako samotnou. 
 
za SDH Šilheřovice  
Rumpa Roman 
Michálková Monika 

 
 

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE 

Pozvání na Rybářské závody  

Sdružení rybářů Šilheřovice Vás srdečně zve na tradiční Rybářské závody konané 
dne 4. 5. 2013 na Zámeckém rybníku v Šilheřovicích. Prezentace začíná v 6.30 hod., vstupné 
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  
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 

 
 

 

MINISTRANTSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ŠILHEŘOVICE 

Play Off Ministrantské florbalové ligy 
 
Dne 4. 5. 2013 se v Šilheřovické tělocvičně od 8:00 hodin odehraje Play Off MFBL. Náš tým, 
který obhajuje stříbro z loňského roku, jde opět do boje! Přijďte nás podpořit v zápasech 
o nejvyšší příčky! 
 
Radim Janoš 
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POZVÁNKA 
 

Pozvánka na  
XX. Mezinárodní hasičskou pouť na sv.Hostýn 

 

SDH Šilheřovice ve spolupráci s Obecním úřadem Šilheřovice pořádají  

zájezd na jubilejní XX. Mezinárodní hasičskou pouť na sv. Hostýn.  

Řazení průvodu od 09:45 hod. 

Mše sv. začíná v 10:15 hod. 

Kdy: v sobotu 27. dubna 2013 

Cena zájezdu: 250,- Kč (možno uhradit na obecním úřadě 

v Šilheřovicích do 18. 4. 2013 do 15:00 hod.) 

Odjezd autobusu: 07:00 hod. ze Šilheřovic (odjezdy z ostatních obcí 

budou upřesněny) 

Předpokládaný příjezd: 16:00 – 17:00 hodin 

Co nejhojnější počet účastníků srdečně zve starostka obce Šilheřovice 

Ing. Jarmila Thomasová a starosta SDH Šilheřovice Roman Rumpa 

 

Pozvánka na výstavu panenek 
 
Vážení spoluobčané,  

dovolujeme si Vás pozvat na Výstavu moderních panenek typu Barbie nebo My Scene 
v háčkovaných historických modelech, botičkách s doplňky a šperky.  

Jedná se o jednu z největších sbírek panenek v naší republice. Vystavovatelky se snaží 
panenkám vdechnout život, a proto mají k dispozici miniaturní historický trh, dobovou 
cukrárnu a hostinu, mnoho postaviček z filmů a pohádek. 

Výstava proběhne v sále Obecního úřadu Šilheřovice v těchto 
dnech: 

v pondělí 29. 4. 2013 v době od 8:00 do 17:00 hodin 
v úterý 30. 4. 2013 v době od 8:00 do 19:00 hodin 

ve čtvrtek 2. 5. 2013 v době od 8:00 do 15:00 hodin 
v pátek 3. 5. 2013 v době od 8:00 do 12:00 hodin 

 
Navštívit tuto výstavu mohou děti i dospělí. Vystavovatel 
umožní i prodej upomínkových předmětů. 
Všechny srdečně zve kulturní komise rady obce 
více o těchto panenkách na: http://www.hackovanysvet.wgz.cz 
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KULTURNÍ POZVÁNKA NA KVĚTEN 
 
SVĚT OBJEKTIVEM SONI PRÁŠKOVÉ 

 
Jednoduchý název přednášky, která nám přiblíží zemi z druhého konce světa, kterou 
je JIŽNÍ KOREA. 
 
Asi málokdo z nás plánuje dovolenou v této vzdálené, ale velmi zajímavé destinaci. A proč 
si neposlechnout vyprávění někoho, kdo už tuto zkušenost má a je vybaven bohatým 
materiálem, se kterým nás rád seznámí. 
 
Proto si dovoluji jménem RNDr. Soni Práškové pozvat Vás všechny, kteří máte zájem, 
na videoprezentaci, která se uskuteční 14. 5. 2013 v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích 
v 18.00 hodin. 
 
Těšíme se na Vás 
 
za kulturní komisi v Šilheřovicích  
Jana Gebauerová 

 

 
 

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 

 

 
 

 


