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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 4. 2013 č. 66/2013 
 
RO schvaluje: 
 
ad 66/2013/2 Znění Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika 2007 – 2013 na akci „Vybudování protipovodňového 
systému na česko-polském pohraničí“  

ad 66/2013/3 Znění Dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 
2009, týkající se zajištění ostatní dopravní obslužnosti 

ad 66/2013/6 Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Šilheřovice (povinný), 
SMP Net, s. r. o. a RWE Distribuční služby, s. r. o. (oprávněný) 
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (investor). Obec Šilhe řovice 
zřizuje tímto ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku vytýčenému 
dle geometrického plánu č. 1430-11/2013 ze dne 13. 3. 2013 p. č. 1662 v k. ú. 
Šilheřovice věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením., 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy 
a plynovodních přípojek. Jedná se o úplatné břemeno, které bude uhrazeno 
jednorázově ve výši 228,-- Kč včetně DPH. 

ad 66/2013/8 Provedení výkopových prací na parcele p. č. 394 v k. ú. Šilheřovice 
v provedení připojení plynu, kanalizace a O2 přípojky na pozemek 
p. č. 396/7 v k. ú. Šilheřovice 

ad 66/2013/9 Zřízení O2 přípojky přes pozemek p. č. 394 v k. ú. Šilheřovice 
pro stavebníka XXXXXXXXXXXXXXXXXX dle situa čního výkresu jako 
přílohy k vyjádření č. j. 536885/13 Telefonicy Czech Republic, a. s. 

ad 66/2013/10 Poskytnutí dotace na činnost CHPS na 1. čtvrtletí roku 2013 pro Charitu 
Hlučín ve výši 4.550,- Kč 

ad 66/2013/12 Provedení přístavby vstupu k RD č. p. 58 na parcele p. č. 165 v k. ú. 
Šilheřovice manželů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dle projektové 
dokumentace vypracované Ing. Helenou Kubínovou, Kubínová + Partneři, 
s. r. o. 

 
RO pověřuje: 
 
ad 66/2013/2 Starostku obce podpisem Smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 na akci 
„Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí“ 

ad 66/2013/3 Starostku obce podpisem Dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
uzavřené v roce 2009, týkající se zajištění ostatní dopravní obslužnosti 

ad 66/2013/6 Starostku obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene k povinnému 
pozemku vytýčenému dle geometrického plánu č. 1430-11/2013 
ze dne 13. 3. 2013 p. č. 1662 v k. ú. Šilheřovice spočívající v právu zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribu ční 

 
RADA OBCE ŠILHEŘOVICE 



- 3 - 

 

  

soustavy a plynovodních přípojek. Jedná se o úplatné břemeno, které bude 
uhrazeno jednorázově ve výši 228,- Kč včetně DPH. 

ad 66/2013/8 Starostku obce podpisem Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace 
p. č. 394 v k. ú. Šilheřovice k provedení připojení plynu, kanalizace a O2 
přípojky na pozemek p. č. 396/7 v k. ú. Šilheřovice 

ad 66/2013/10 Ekonomku obce p. Ivetu Čecháčkovou provedením úpravy dotace 
na činnost CHPS na 1. čtvrtletí roku 2013 ve výši 4.550,- Kč 

 
RO bere na vědomí: 
 
ad 66/2013/1 Kontrolu usnesení RO 65/2013 ze dne 2. 4. 2013 
ad 66/2013/4 Informace o schůzce z jednání zástupců obce s představiteli Tělovýchovné 

jednoty Ostrava ohledně možnosti zřízení věcných břemen k pozemkům 
p. č. 1443/3, 1443/1, 1442/1, 1498/2 v k. ú. Šilheřovice a doložení vlastnictví 
k části zavlažovacího zařízení v šilheřovickém parku. Zápis z jednání je 
přílohou usnesení RO 66/2013. 

ad 66/2013/5 Informaci o možnosti nahlášení požadovaných změn odjezdů autobusů 
dne 17. 4. 2013 v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Tyto informace budou 
použity pro následné jednání s Koordinátorem ODIS Ostrava, s. r. o. 

ad 66/2013/7 Informace o Výzvě č. 5 k předkládání žádosti o dotaci z 19. kola Programu 
obnovy venkova. Místní akční skupina Hlučínsko, o. s. vyhlásila tuto výzvu 
v rámci Strategického plánu Leader MAS Hlučínsko „Od pruské minulosti 
k evropské budoucnosti“. Starostka seznámila členy rady s možností 
předložit projekty v rámci fiche 1-8 a jejich obsahem. 

ad 66/2013/13 Žádost o odstranění závad – výtluky na obratišti MHD „Paseky“ 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 4. 2013 č. 67/2013 
 
RO schvaluje: 
 
ad 67/2013/5 Znění smlouvy o nájmu mezi Obcí Šilheřovice a Tělovýchovnou jednotou 

Ostrava týkající se pronájmu 30 m2 parcely p. č. 1498/2 – ostatní dopravní 
plocha za účelem zřízení 1 parkovacího místa a možnosti průjezdu 
a průchodu přes pozemek parcelní číslo 1498/2 k pozemku p. č. 1478 – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šilheřovice 

ad 67/2013/7 Cenovou nabídku geometrických prací prováděných na parcele p. č. 1664 
v k. ú. Šilheřovice. Práce budou provedeny geodetickou firmou RNDr. Vít 
Balner za celkovou částku 31.200,-- Kč (jedná se o terénní práce včetně 
výškopisu a zpracování geometrického plánu) 

ad 67/2013/8 Umístění hranečníků k označení evropsky významné lokality Šilheřovice 
v terénu na parcelách p. č. 1309, 1389/1 a 1685 v k. ú. Šilheřovice. 
Hranečníky budou zabudované do betonu, terén následně upraven, celá 
instalace bude provedena ručně. Umístění je zvoleno tak, aby neomezilo 
žádným způsobem užívání pozemku, nezpůsobilo poškození dřevin nebo 
nebránilo provozu na komunikaci. 

 
RO pověřuje: 
 
ad 67/2013/3 Starostku obce zajištěním opravy spalinových cest v obecních domech 

na základě kontroly firmy Kominictví KORS, s. r. o. 
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ad 67/2013/5 Starostku obce podpisem smlouvy o nájmu mezi Obcí Šilheřovice 
a Tělovýchovnou jednotou Ostrava týkající se pronájmu 30 m2 parcely 
p. č. 1498/2 – ostatní dopravní plocha za účelem zřízení 1 parkovacího místa 
a možnosti průjezdu a průchodu přes pozemek parcelní č. 1498/2 k pozemku 
p. č. 1478 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šilheřovice 

ad 67/2013/6 Starostku obce podpisem nájemní smlouvy s pronajímatelem kopírovacího 
stroje, a to firmou DEVELOP centrum, s. r. o., Celní 4/1486, 748 01 Hlučín 

ad 67/2013/7 Starostku obce zasláním objednávky geometrických prací geodetické firmě 
RNDr. Vít Balner. Celková cena terénních prací, zpracování výškopisu 
a geometrického plánu činí 31.200,-- Kč včetně DPH 

ad 67/2013/10 Starostku obce podpisem potvrzení funkčního období ředitelky ZŠ a MŠ 
Šilheřovice od 1. srpna 2013 na dobu určitou 6 let 

 
RO bere na vědomí: 
 
ad 67/2013/1 Kontrolu usnesení RO 66/2013 ze dne 15. 4. 2013 
ad 67/2013/2 Výroční zprávu za rok 2012 společnosti SOMA Markvartovice, a. s. 
ad 67/2013/3 Provedení kontroly spalinových cest v obecních domech, která byla 

provedena na základě smlouvy firmou Kominictví KORS, s. r. o. 
ad 67/2013/6 Změnu pronajímatele kopírovacího stroje. Novým pronajímatelem 

se od 1. 5. 2013 stává firma DEVELOP centrum, s. r. o., Celní 4/1486, 748 01 
Hlučín. Pronájem je stanoven na dobu 60 měsíců s možností vypovězení 
nájmu 

ad 67/2013/9 Informaci starostky obce o interaktivním signalizačním přechodu 
pro chodce – typ FPD – ISP 

 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
  
Stav finančních prostředků obce ke dni 30. 4. 2013:    3.258.756,41 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 4. 2013 
do 30. 4. 2013: 

Dotace římskokatolická farnost Šilheřovice 100.000,00 
Dotace TJ Sokol Šilheřovice 200.000,00 
Repase hasičské autocisterny 1.247.210,00 
Pneumatiky hasičská autocisterna 14.520,00    
Školení nositelů dýchací hasičské techniky 4.800,00               
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 225.000,00 
Splátka leasingu – fekální vůz 10.612,00 
Nájem traktor 16.335,00 
Kominictví KORS – kontrola spalinových cest obecních domů              11.180,00 
Velkoobjemový kontejner 27.531,00 
ČEZ – zálohy elektřiny 45.000,00 
Aktualizace programu MISYS 11.035,00 
SmVaK – voda 03/2013 165.933,00 

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

 

S sebou si přineste 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 
 
 
Na Hlučínsku proběhne rozsáhlý výzkum o proměnách způsobu života 
 
Vážení občané regionu Hlučínska,  

jsme výzkumný tým sociologů, který se zajímá o život obyvatel Hlučínska. Dovolte, 
abychom Vám oznámili, že náš tým v letošním roce získal grant od Grantové agentury 
České republiky na tříletý výzkum s názvem Proměny způsobu života a modernizační procesy 
na Hlučínsku. K tomuto úspěchu přispěli i ti z Vás, kteří s jednou členkou našeho týmu 
spolupracovali jako respondenti na přípravě projektové žádosti pro Grantovou agenturu. 
Děkujeme. 
 
Náš výzkumný projekt předpokládá, že v regionu v rámci tří let proběhnout dva výzkumy 
založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden výzkum založený na dotazníkové 
technice. V letošním roce (od května) bude probíhat výzkum pomocí rozhovorů s občany. 
Budeme hledat zástupce tří generací: první generace jsou lidé narození těsně před začátkem 
2. světové války, v jejím průběhu nebo těsně po jejím skončení; druhá generace jsou lidé 
narození v 50. a 60. letech, třetí generace jsou lidé narození v 80. a 90. letech. V roce 2014 
se uskuteční dotazníkový výzkum na reprezentativním souboru hlučínské populace. V první 
polovině roku 2015 se uskuteční druhý výzkum založený na přímých rozhovorech 
se zástupci tří generací respondentů. 
 
Většinu z toho, co se můžeme o Hlučínsku dozvědět my, víte jenom Vy. Vaše pomoc je 
pro nás naprosto nezbytná. V současné přípravné fázi výzkumu shromažďujeme všechny 
možné informace týkající se historie regionu, kulturního i pracovního života v regionu 
apod. Navazujeme spolupráci se zástupci jednotlivých obcí a různých sdružení 
na Hlučínsku. Hledáme kontakty na případné respondenty apod. Pokud byste chtěli přispět 
radou nebo informací, velice to uvítáme. Můžete zavolat člence týmu Heleně Kubátové 
na číslo 730 574 793, nebo jí napsat email helena.kubatova@upol.cz, případně dopis 
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na adresu Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc.  
 
Na základě výsledků našeho výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho jedna 
anglicky) a několik odborných studií v časopisech. O svých výsledcích budeme informovat 
odbornou veřejnost na našich i zahraničních vědeckých konferencích.  
 
Věříme, že naše výsledky přispějí k popularizaci Hlu čínska a že budou přínosné nejen 
pro občany Hlučínska, ale i pro celou Českou republiku. 
 
Na spolupráci s Vámi se těší výzkumný tým z olomoucké univerzity Palackého a z pražské  
Vysoké školy finanční a správní: 

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. helena.kubatova@upol.cz 
prof. Ing. František Zich, DrSc. fzich@volny.cz 
Mgr. Petra Anýžová petra.anyzova@gmail.com 
PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com 
PhDr. Ondřej Roubal, Ph.D. oroubal@centrum.cz 
Mgr. František Znebejánek, Ph.D. frantisek.znebejanek@upol.cz 
 
 
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 
Zahrádkáři neváhejte! 
 
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se začne zelenat, ze země 
vykouknou první jarní kyti čky a protáhnout si při jarní údržb ě zahrady tělo ztuhlé zimním 
lenošením bývá také příjemné. Jak si však údržbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrátko 
starost o ni nepřerostla přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě služby, které občanům 
i firmám v regionu své působnosti nabízí OZO Ostrava – svoz zeleně a prodej kompostu. 
Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí mít krásně udržovaný 
trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí 
dají přednost pohodlí, sdílejí názor, že kompostér někde v rohu zahrady by trochu kazil 
estetický dojem. Také odvážet po každém sekání trávu do sběrného dvora může působit 
starosti. 
 
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje placenou 
službu, která spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň a v pravidelném 
čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu. Popelnice na zeleň mají perforované stěny a dvojité 
dno, aby se k uloženému rostlinnému odpadu dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval. 
Jsou nabízeny ve dvou objemech – 120 a 240 litrů. Objednatel služby do nich kromě 
posekané trávy může odkládat i další biologicky rozložitelné odpady, které vyprodukovala 
zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na podzim shrabané listí. Co však do hnědé 
popelnice nepatří, jsou zbytky „z talíře“, tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky. 
Ty by totiž znemožnily další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu. 
 
OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové produkty: kompost 
a zeminový substrát. A právě možnost zakoupení těchto výrobků je druhou z nabízených 
služeb. Kompost poslouží zejména těm, kteří potřebují půdu na zahrádce obohatit 
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o potřebné živiny, hotový zeminový substrát při vyrovnávání terénu, případně zakládání 
nové užitkové či okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připraveny k prodeji přímo 
v kompostárně OZO v Ostravě – Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší než cena 
pytlovaných substrátů z hobby marketů. V menším množství je oba výrobky možno 
zakoupit i ve vybraných sběrných dvorech. A kdo si nemůže pro výrobek přijet sám, tomu 
OZO nabízí přepravu na místo určení. 
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci! 
 
Mgr. Vladimíra Karasová 
tisková mluvčí OZO Ostrava, s. r. o. 
 
 

 
 
 
 

  

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 
Sběr použitých cartidgí a tonerů 
 
Vážení spoluobčané,  

naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí 
a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci je umístěn v ekologickém koutku 
našeho Obecního úřadu. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na naši 
obec. Nevhazujte je, prosím, do komunálního odpadu. Odevzdání je zdarma. 
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FAKTA 
 
• Ročně se na celém světě vyhodí přes 500 milionů inkoustových cartridgí a laserových 

tonerů! 
• Celková hmotnost vyhozených cartridgí a tonerů je stejná jako hmotnost 112 463 

osobních automobilů! 
• Pokud všechny vyhozené cartridge a tonery poskládáte vedle sebe, obepnou 3x rovník! 
• Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se rozkládají 450-1000 let! 
• Cartridge a tonery mohou být znovu použity až 4x! 
 

 

 

Obecní úřad Šilheřovice bude mít svůj sběrný box na tonery 
v přízemí obecního úřadu. 

 
 
 

  

VÝZVA 
  
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. Jarmila Thomasová, starostka obce 
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OBECNÍ KNIHOVNA ŠILHEŘOVICE 
 
 

Nové knihy v knihovně: Rok 2013 

Vančura Vladislav Hrdelní pře anebo přísloví 

Švandrlík, Miloslav, 1932-2009 Dívka na vdávání 

Swift, Jonathan, 1667-1745 Gulliverovy cesty 

Hrabal, Bohumil Obsluhoval jsem anglického krále 

James, E. L., 1963- Fifty shades darker. Padesát odstínů temnoty 

Vančura, Vladislav, 1891-1942 Andělé, tabulky a sny 

Marcinko, Richard, 1940- Stoprocentní tým 

Tučková, Kateřina, 1980- Vyhnání Gerty Schnirch 

Valíček, Pavel Rakytník řešetlákový : rostlina budoucnosti 

Coulter, Catherine, 1942- Píseň země 

Štajner, Karlo, 1902-1992 7000 dní na Sibiři 

Jazairiová, Pavla, 1945- 8 511 970 km2 Brazílie 

Dyk, Viktor, 1877-1931 Anarchist - poezie 

Motl, Stanislav, 1952- Kam zmizel zlatý poklad republiky 

Heroldová-Šťovíčková, Věra, 
1930- 

Africké lásky, africká manželství v životě a v 
zrcadle afrického umění 

Frej, David, 1965- Ájurvédské recepty pro zdraví 

Šimánek, Leoš, 1946- Aljaška - Dobrodružství do extrému 

Wallace, Karen Andělské pohádky na dobrou noc 

Petr, Pavel Apollónové s černými olivami - poezie 

Mitchell, David (David Stephen) Atlas mraků 

Ahlfen, Hans von, 1897-1966 Bitva o Slezsko 

Koval, David, 1975- Co to svítí na obloze? 

Keleová-Vasilková, Táňa, 1964- Cukr a sůl 
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Christie, Agatha, 1890-1976 Cyankáli v šampaňském 

Budinský, Libor, 1967- Deset prezidentů 

Movsessian, Shushann Dospívání dívek 

Whitton, Hana Jak si vypěstovat na angl zahrádce čes. trpaslíka 

Binar, Ivan Jen šmouha po nebi 

Pícha, Vladimír Katalog traktor ů 2013 

 Královny slz a ostružin - poezie 

Žáček, Jiří, 1945- Krysáci jsou zase spolu 

Pikora, Vladimír, 1977- Nahá pravda, aneb, Co nám neřekli o našich 
penězích a budoucnosti 

Petterson, Per Na Sibiř 

Formanová, Martina, 1966- Nevěra po americku 

Roslund, Anders, 1961- Odplata 

Norton, Mary, 1903-1992 Pidilidi 

Husárek, Radomír Proč škodí mikrovlnky ! Trestuhodně opomíjené 
příčiny rakovinových a leukemických onemocnění 

McNab, Andy, 1959- Průstřel 

Hill, Susan, 1942- Žena v černém 

 1001 motocyklů. Nejslav. modely z celého světa 

 101 nejkrásnějších nápadů do dětského pokoje 

Klatovský, Karel 333 tipů a trik ů pro iPhone a iPad 

 

Knihovna je otevřena každé pondělí od 13.00 do 17.00 hodin. 
 
 

  

„NOC KOSTELŮ“ 
  
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 
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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. 

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

Program „Noci kostelů“ v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích 

 
V PÁTEK DNE 24. 5. 2013 
 
16:30   KOSTELNÍ ZVONY 

17:00  MŠE SVATÁ 

18:00  CANTICUM NOVUM /SMÍŠENÝ KOMORNÍ SBOR ZAMĚŘENÝ 
PŘEDEVŠÍM NA GREGORIÁNSKÝ CHORÁL/ 

18:45  HISTORIE KOSTELA A ŽIVOT VE FARNOSTI V MINULÝCH LETECH 

19:30  VARHANNÍ KONCERT 

20:15  VYSTOUPENÍ SCHOLY ŠILHEŘOVICE 

21:00  VIDEOPROJEKCE / Po stopách sv. Pavla z Tarsu, Svatá země/ 

22:00  ADORACE 

22:45  ÚVAHY Z DÍLA A.FROSSARA, M.O.VÁCHY, T.HALÍKA 

23:00-23:30 ČAS PRO SOUKROMOU MODLITBU 

 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 

Akce ZŠ v dubnu 2013  

    Měsíc Datum Akce 

DUBEN 5.4. Zahájen  plavecký výcvik ve 2., 3. a 4. ročníku 
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6.4. 
Den pro ženu – akce UR, v kulturním programu 
vystoupila s tanečním číslem 5. třída, žákyně Nikola 
Vaškových krásně zazpívala několik lidových písní  

10.4. 
Odeslána výtvarná soutěž  

POŽÁRNÍ  OCHRANA  O ČIMA  D ĚTÍ – 2. stupeň 

10.4. 
Dopravní výchova – žáci 8. navštívili dopravní hřiště 
v Hlučíně, kde si procvičovali pravidla silničního provozu 

(Mgr. Tichá). 

11.4. SCIO testy v 7. třídě (ČJ + M + OSP) 

12.4. 
Grant START  UP v pohraničí - první setkání českých 
a polských dětí v Křižanovicích (dozor nad žáky 
Mgr. Žvaková) 

14.4. 

Finále Velké ceny ZOO 2013 – starší žáci postoupili 
do finále a obsadili 4. místo (Petr Lazar, Lucie Tkačíková, 
Darina Fulnečková, Žaneta Lukovská a Filip Steppek). 

Přípravu zajistila Mgr. Veřmiřovská, žáky doprovodila 
Mgr. Válová 

16.4. 

Dopravní výchova na 2. stupni – jízdy zručnosti a znalosti 
pravidel silničního provozu v praxi – organizace: 
Mgr. Veselá 

Za první tři místa obdrželi žáci diplomy v mladší a starší 
kategorii 

17.4. 

Beseda žáků 2. stupně s Mgr. Evou Tvrdou 

Chtěli bychom paní spisovatelce Mgr. Evě Tvrdé touto 
cestou ještě jednou velmi poděkovat za ochotu 
a vstřícnost, s jakou se účastní pravidelných besed 
pro žáky naší školy.   

19.4. 

Proběhla beseda žáků s paní Alžbětou Suchánkovou 
o jejím pobytu v Keni, kde pomáhala stavět školu a 
později v ní i několik měsíců učila. Součástí besedy bylo 
také promítání fotografií a ukázky afrických rukodělných 
výrobků. 

26.4. 

Fotbalový turnaj O  POHÁR  STAROSTKY  OBCE 

- letos již 4. ročník fotbalového utkání příhraničních škol 
(Hať, Píšť, Chalupky, Šilheřovice) – organizaci turnaje 
měly na starosti Mgr. Tichá, Mgr. Řehánková 

Pořadí:  1. místo ZŠ Hať 

               2. místo ZŠ Šilheřovice 
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               3. místo ZŠ Chalupky i ZŠ Píšť 

26.4. 
Grant START  UP v pohraničí – 2. setkání 
v Křižanovicích 

(dozor Mgr. Válová) 

30.4. 
Praktická část - dopravní výchova 4. třídy v Hlučíně 
na dopravním hřišti (Mgr. Ka čmářová) 

 
 

  

UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ ŠILHEŘOVICE 
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SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE 
 

Žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Šilheřovice  
 
     V nedávné době jsem četl článek o tom, jak hasiči nemohli dojet včas k požáru na 
městském sídlišti vlivem špatného parkování aut. A tak mě napadá myšlenka, že tihle hasiči 
dostali možnost opustit svou hasičárnu a vyjet k pomoci druhým, i když museli posléze řešit 
problém s dojezdem na místo události. Na níže uvedených obrázcích můžete shlédnout 
situaci, která se bohužel stává v Šilheřovicích denní rutinou – parkování automobilů 
bránících výjezdu hasičských vozidel.  

 

Prosíme, NEPARKUJTE nám před vraty !!!  
 

Člověk nikdy neví, kdy bude potřeba hasičů, a ti budou nemile překvapení, že jim někdo 
v době poplachu parkuje před vraty. 
 

      
    Roman Rumpa 

 
 

 
 
 

 
 

POZVÁNKA 
 
Kácení máje a Den dětí 
 
Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si Vás pozvat na další z Obcí Šilheřovice pořádanou akci 
s názvem „Kácení máje“ spojenou s oslavou Dne dětí, která se bude 
konat v pátek 31. května 2013 od 17:00 hodin v prostorách před i 
za obecním úřadem.  
 
Věříme, že se Vám bude líbit jak připravený program, tak i chutnat 
dobré jídlo a pití.    Všichni jste srdečně zváni  
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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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