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RADA OBCE 
  
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 12. 2013 č. 87/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 87/2013/3 Poskytnutí dotace Charitě Hlučín na činnost CHPS na 4. čtvrtletí roku 

2013 ve výši 1.890,- Kč 
ad 87/2013/5 Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4 v I. podlaží domu č. p. 162 na ulici 

Dolní v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2014 
ad 87/2013/9 Nákup SW „Elektronická spisová služba“, která umožní komplexní 

evidenci dokumentů zcela v souladu s předepsaným národním standardem 
pro elektronické systémy spisové služby, za cenu včetně DPH 10.091,40 Kč 

 
RO pověřuje: 
ad 87/2013/6 Starostku obce v návaznosti na finanční možnosti obce v roce 2014 

zajištěním požadované opravy vstupních schodišť do prostor ZŠ a MŚ 
na ulici Střední č. p. 29 a rekonstrukce hygienických zařízení v základní 
škole 

 
RO bere na vědomí: 
ad 87/2013/1 Informaci o kontrole plnění usnesení RO 86/2013 ze dne 9. 12. 2013 
ad 87/2013/2 Oznámení o změně ceny vody, kterou obec platí  SmVaK, a. s. od 1. 1. 2014 
ad 87/2013/8 Informace starostky obce o upraveném projektu výstavby šaten, sociálních 

zařízení a zpevněných ploch v areálu Baumšula 
ad 87/2013/12 Rozpočtové opatření č. 3/2013 
ad 87/2013/13 Možnost prodeje traktoru VEGA 30 HP včetně radlice a mulčovače 
 
RO doporučuje: 
ad 87/2013/12 Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 3/2013 ve svém bodě 

č. 10 jednání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2013 
 
 
RO neschvaluje: 
ad 87/2013/4 Mediální spolupráci s Opavským a hlučínským deníkem za cenu 4.971,- Kč 

včetně DPH/čtvrtletí 
ad 87/2013/7 Spolupráci s obecně prospěšnou společností „Energie pod kontrolou“, 

Brněnská 48, 695 01 Hodonín 
ad 87/2013/14 Pořízení SW pro řízení, projekty a ICT za pořizovací cenu 4.000,- Kč 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 20. 12. 2013 č. 88/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 88/2013/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise 

pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výběrové řízení na dodávku 
záložního systému napájení kamer“, a to takto: 

1. Ing. Robert Frischer, Okružní 24/1762, 737 01 Český Těšín – 
nabídková cena 38.664,- Kč bez DPH 

2. CAUTUM s.r.o., Denisova 639/2, 702 00 Ostrava – nabídková cena 
38.670,- Kč bez DPH 
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Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „Výběrové řízení 
na dodávku záložního systému napájení kamer“, a to s firmou Ing. Robert 
Frischer, Okružní 24/1762, 737 01 Český Těšín. Cena díla činí 38.664,00 Kč 
bez DPH. 

 
RO pověřuje: 
ad 88/2013/2 Starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky 

„Výb ěrové řízení na dodávku záložního systému napájení kamer“, a to 
s firmou Ing. Robert Frischer, Okružní 24/1762, 737 01 Český Těšín. Cena 
díla činí 38.664,00 Kč bez DPH. 

 
RO bere na vědomí: 
ad 88/2013/1 Kontrolu usnesení RO 87/2013 ze dne 16. 12. 2013 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 20. 1. 2014 č. 89/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 89/2014/3 Navýšení částky dopravní obslužnosti obce Šilheřovice oproti roku 2013 

o 42.254,- Kč. Jízdní řád linky 68 a 293 zůstává pro rok 2014 beze změny. 
  Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 

mezi Obcí Šilheřovice, Koordinátorem ODIS s.r.o. a dopravcem ARRIVA 
MORAVA a.s. Výše prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti nad rámec 
obslužnosti kraje činí za období od 1. 1. 2014 do 31.12.2004 207.952,- Kč. 

ad 89/2014/5  Návrh pořizovatele územního plánu zamítnout námitku, kterou podala 
dne 23. 12. 2013 p. XXXXXXXXXXXXXX na základě opakovaného 
veřejného projednání upraveného územního plánu obce, které proběhlo 
dne 16. 12. 2013 

ad 89/2014/11 Výjimku z ustanovení čl. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011, o ochraně nočního klidu 
a regulací hlučných činností, a to dne 15. 2. 2014 od 22:00 do 24:00 hod. 
a 16. 2. 2014 od 00:00 do 05:00 hod. 

ad 89/2014/12 Smlouvu č. 12127971 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 
osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní. Podpora je 
určena výhradně na akci „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě 
blízkých protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice“ 

ad 89/2014/14 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a poskytování služeb č. 13/101. 
Dohodnutá měsíční splátka za provedení 3500 ks černobílých kopií 
formátu A4 činí 3.400,- Kč bez DPH a za provedení 1500 ks barevných 
kopií formátu A4 1.390,- Kč bez DPH 

ad 89/2014/17 Smlouvu o připojení pozemku p.č.1619/64 v k.ú. Šilheřovice, ulice U Obory 
k distribu ční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy RWE GasNet 
s r.o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem 

 
RO pověřuje: 
ad 89/2014/3  Starostku obce podpisem Dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné 

služby uzavřené v roce 2009 mezi Obcí Šilheřovice, Koordinátorem ODIS 
s.r.o. a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Výše prokazatelné ztráty 
dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje činí za období 
od 1. 1. 2014 do 31.12.2004 207.952,- Kč. 
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ad 89/2014/4 Starostku obce zařazením bodu s informací o výsledcích veřejnosprávní 
kontroly na Základní škole a mateřské škole Šilheřovice projektu „Tvorba 
vzdělávacích materiálů pro 21. století“ na pořad jednání nejbližšího 
zastupitelstva obce Šilheřovice 

ad 89/2014/5  Starostku obce zařazením bodu s informací o rozhodnutí o námitkách 
uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání upraveného 
návrhu územního plánu Šilheřovice konaného 16. 12. 2013 

ad 89/2014/6 Starostku obce zařazením bodu o schválení „Střednědobého plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017 
a „Monitovací zprávy o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za období 2012-
2013“ na pořad jednání nejbližšího zastupitelstva obce Šilheřovice 

ad 89/2014/8 Starostku obce vydat souhlasné stanovisko obce pro vydání rozhodnutí 
o změně využití území z hlediska dotčení vodního toku Šilheřovický potok. 
Jedná se o stavbu „Terénní úpravy na pozemku parc. č. 430 v k.ú. 
Šilheřovice“. 

ad 89/2014/9 Vedoucího vodohospodáře obce p. Vernera Kolasku vydat souhlasné 
stanovisko obce pro vydání rozhodnutí o změně využití území z hlediska 
dotčení sítí – vodovodní řád, kanalizační řád. Jedná se o stavbu „Terénní 
úpravy na pozemku parc. č. 430 v k.ú. Šilheřovice“. 

ad 89/2014/12 Starostku obce podepsat Smlouvu č. 12127971 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování 
rizika povodní. Podpora je určena výhradně na akci „Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na území obce Šilheřovice“. 

ad 89/2014/17 Starostku obce k podpisu Smlouvy o připojení pozemku p.č.1619/64 v k.ú. 
Šilheřovice, ulice U Obory k distribuční soustavě s provozovatelem 
distribu ční soustavy RWE GasNet s r.o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad 
Labem 

 
RO bere na vědomí: 
ad 89/2014/1 Kontrolu usnesení RO 88/2013 ze dne 20. 12. 2013 
ad 89/2014/2 „Oznámení o schválení platby“ SZIF projektu „Prodloužení splaškové 

kanalizace v obci Šilheřovice“, kterým byla obci přiznáno vyplacení dotace 
v plné výši, a to 845.311,00 Kč 

ad 89/2014/4 Výsledky veřejnoprávní kontroly na Základní škole a mateřské škole 
Šilheřovice projektu „Tvorba vzdělávacích materiálů pro 21. století“ 

ad 89/2014/6 „Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 
2014 – 2017 a „Monitovací zprávu o plnění Akčního plánu Střednědobého 
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za období 
2012-2013“ 

ad 89/2014/13 Informaci starostky obce o vyřazení naší žádosti o dotaci do Operačního 
programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody 
a krajiny na projekt „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – etapa 1“. 
Důvodem je formální pochybení administrátora žádosti o dotaci. 

ad 89/2014/16 Informaci ředitelky školy o nutnosti předfinancování modernizace učebny 
v rámci žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko – Modernizace výuky 
na základních školách obcí v plné výši, a to 902.838,- Kč. Zastupitelstvo 
obce však schválilo financovat pouze 15% z této částky. 
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HOSPODAŘENÍ OBCE 
  
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 12. 2013:         2 351 380,16 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013: 

GORDIC s.r.o.  - spisová služba  10 091,40 Kč 
Ing. Jakub Zeman – zprac. PD – regenerace alejí  29 000,- Kč 
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 12/2013  225 000,- Kč 
Požární bezpečnost s.r.o. – obleky JSDH 106 012,- Kč 
OZO Ostrava – svoz komun. odpadu 81 768,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 39 016,- Kč 
EUROVIA – oprava komunikace 71 390,- Kč 
SmVaK – pitná voda 12/2013 166 498,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy  42 000,- Kč 
Pragoplyn – záloha na plyn č. p. 19 5 900,- Kč 
Kooperativa pojišťovna – pojištění majetku obce  33 724,- Kč 
Ing. Kristián Korner – sadové úpravy (svah za ZŠ)  515 691,- Kč 
Kopečný K+K – dopravní značení 5 445,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru  16 335,- Kč 
Deutsche Leasing – splátka fekálu   10 612,- Kč 
Ing. Petr Gebauer – zpracování web. stránek obce  14 750,- Kč 
Vítkovice Schreier – řídící systém ČOV 82 192,- Kč 

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

 
  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
Vítání občánků, 
 
Vážení rodiče, 

v neděli 30. 3. 2014 v 15:00 hodin v sále Obecního úřadu Šilheřovice, se uskuteční 
vítání občánků. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že na obecní úřady nedostávají změnové sestavy, nemáme 
informace o narozených dětech v obci, ani o jejich počtu. Z tohoto důvodu je nutné, aby se 
rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, přihlásili na obecním úřadě. 
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a má 
od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým 
občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře 
p. Vrbické a Pecháčkové. 
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 14. 3. 2014. 
 
Ing. R. Vrbická 
referentka OÚ Šilheřovice 
 



- 6 - 

 

Plesy v roce 2014 
 
01. 02. 2014 ples SDH Šilheřovice 
15. 02. 2014 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice 
22. 02. 2014 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice (dětský) 
02. 03. 2014 ples MŠ Šilheřovice (dětský) 
 
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
Dotace na výměnu kotle 
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Nová kostní vrtačka – chirurgické oddělení 
 
 
Na sklonku loňského roku pořídila Bohumínská městská nemocnice 
s přispěním sponzorského daru firmy Bonatrans Group a.s., pro potřeby 
chirurgického oddělení novou kostní vrtačku. Ke stávající a stále plně funkční 
vrtačce na stlačený vzduch tak chirurgům přibyl nový moderní nástroj, který 
je poháněn vysokokapacitními dobíjecími bateriemi.  
 
S trochou nadsázky lze říci, že podobný stroj má doma každý správný kutil. 
Kdo z čtenářů vlastní a využívá doma při práci podobné nástroje na bateriový 
pohon, dokáže pochopit nadšení, které nyní chirurgové zažívají při operacích.  
Cena nové vrtačky ovšem s ohledem na přísné normy a striktní požadavky při 
medicínském použití mnohonásobně převyšuje cenu obyčejných hobby 
přístrojů a pohybuje se kolem 300 000,- Kč. 
 
Právě změna pohonu vrtačky na bateriový pohon znamená největší přínos pro 
práci na operačním sále. Absence vzduchového vysokotlakého kabelu, který 
byl potřeba k pohonu původní vrtačky, zjednodušuje a usnadňuje jak 
samotnou práci chirurga a sestřiček při operacích, tak také následnou údržbu, 
přípravu a sterilizaci nástroje. 
Zvláště výhodná je zejména při ošetřování úrazů menších kostí, jako jsou 
např. operace ruky, předloktí, kotníku a nártu.  
 
Na konci roku 2012 se podařilo, rovněž za finančního přispění firmy 
Bonatrans Group a.s., zakoupit jedno z nejmodernějších operačních 
instrumentárií k ošetření právě takovýchto zlomenin. Naše chirurgické 
oddělení tak nyní disponuje nejen kvalitní a výkonnou kostní vrtačkou, ale 
také novým instrumentáriem, které umožňuje bezpečně a kvalitně ošetřit 
podstatnou část těchto úrazů a zlomenin. 
 
Letošní zima je svým charakterem a průběhem, s ohledem na množství úrazů, 
prozatím podprůměrná. Až zima skutečně zaklepe na dveře, budou naši 
chirurgové, díky nejmodernější technice, plně připraveni.  
 
 
prim. MUDr.Tomáš Sobalík 
chirurgické oddělení 
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BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
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Stálá expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ 
 
Stálá expozice „ Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ od 11. 1. 2014 do 31. 12. 2018.  
Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín (zámek) 
http://www.muzeum.hlucin.com 
 

 
 
 
 
Dotace pro malé podnikatele 
 
V březnu 2014 bude vyhlášen dotační program zaměřený na podporu drobných 
podnikatelů (do 10 zaměstnanců v odvětví zpracovatelského průmyslu - téměř jakákoliv 
výroba) v obcích do 2000 obyvatel. V rámci tohoto programu bude možné podpořit nákupy 
technologického vybavení, novou výstavbu, rekonstrukci či modernizaci provozovny 
a jejího okolí, včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance. 
 
Dotační titul je ur čený i pro začínající společnosti bez podnikatelské historie. Tyto projekty 
budou dokonce bodově zvýhodněny. 
Dotace je poskytována z Programu rozvoje venkova a činí až 60 % z celkových výdajů 
projektu, které můžou být maximálně 10 mil. Kč. 
 
Výdaje, na které je možné získat dotaci, jsou tedy zejména výdaje na stavební práce, 
stavební materiál, účelové komunikace, osvětlení, nákup strojů, montáž a zkoušky 
pořizovaného majetku, nákup základního nábytku či nákup nezbytné výpočetní techniky. 
S dotačním titulem máme mnohaleté zkušenosti, nabízíme Vám bezkonkurenční úspěšnost 
námi podaných projektů a rozumné cenové podmínky. 
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V případě zájmu o tento dotační program Vám nabízíme konzultaci Vašich nápadů 
a projektů, která je samozřejmě zdarma. 
Mgr. Ing. Jan Vaculín 
ředitel společnosti Glendale, s.r.o. 
 
Tel: +420 530 343 477 
GSM: +420 608 449 334 
jan.vaculin@glendale.cz 
www.glendale.cz 
 
 

 

EKOLOGICKÁ PORADNA 
 
Znečišťování ovzduší topením 
 
Zdroj:http://ostrava.idnes.cz/akce-cisty-komin-sbira-fotky-cmoudilu-d8a-/ostrava- 
zpravy.aspx?c=A140108_2019659_ostrava-zpravy_dar 

Na web Čistý komín přišlo za šest týdnů přes dvě stě fotek „čmoudilů“ 
8. ledna 2014  12:13  
Komíny, z nichž vychází tmavý těžký kouř, jsou problém především v malých obcích. A lidé 
si jich začínají všímat. Ukazuje to prvních šest týdnů existence webu Čistý komín. Obsahuje 
220 snímků posbíraných napříč Moravskoslezským krajem.  
 

(Ilustra ční snímek) | foto: MF DNES  
 

Je to udavačství, nebo cesta jak zlepšit stav ovzduší? Převládají pozitivní hodnocení, mezi 
lidmi i na radnicích. 
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Jedna z fotografií, které uživatelé aplikace umístili na web. 

"Aktivn ější jsou lidé v menších obcích, je vidět, že je tam problém domácích topenišť trápí. 
Na mapě je kolem 220 fotek z celého Moravskoslezského kraje. Mobilní aplikace má 
k dnešnímu dni téměř 900 stažení," informovala o aktuálních číslech na webu Čistý komín 
projektová manažerka ostravské obecně prospěšné společnosti Čisté nebe Kamila Plocková. 

Velký zájem stránky hlásily například o Vánocích. "Lidé chodili více na vycházky, možná 
pod stromeček dostali nové telefony, ale hlavně se topilo i přes den, nejen večer po návratu 
z práce. Takže bylo na hříšníky víc vidět," komentovala Plocková. 

Města a obce nemají téměř žádné pravomoci 

Pohled na internetovou mapu ukazuje, že velkou hustotu mají snímky „čmoudících“ 
komínů například v Kravařích na Hlučínsku, v Havířově či ve Vřesině na Ostravsku.  

"Problém s kouřícími komíny vnímáme. Pravidelně vyzýváme lidi na webových stránkách, 
aby nesmradili. Máme necelé tři tisíce obyvatel a většina z nich topí čistě. Pár jedinců ale 
dokáže zamořit celou obec," uvedl starosta Vřesiny Jiří Kopeň. 

Čistý komín 
• Web www.cisty-komin.cz umožňuje nahrát snímky neekologicky 

" čmoudících" komínů do mapy kraje. 
• Jeho součástí je mobilní aplikace, díky níž tak mohou zájemci učinit 

přímo na ulici z telefonu. 
• Je tam už přes 200 fotek. 

Obce a města shodně poukazují na skutečnost, že nemají téměř žádné pravomoci.  

"M ěření tmavosti kouře je v praxi téměř nepoužitelné. Musíte měřit za světla, na určitém 
pozadí, měření si ověřit," upozor ňuje například mluvčí Hlučína Miroslav Pech. 

Hlučín také na webu vyzývá místní obyvatele k ekologickému chování a na možnost focení 
komínů neukázněných topičů je přímo upozornil. Podle mluvčího Pecha je to další 
ze způsobů, jak situaci ve městě monitorovat. 

"V mnoha případech však své znečišťovatele známe. Řešili jsme třeba případ, kdy měl 
jeden z občanů na zahradě srovnaná stará vysklená okna. Mluvili jsme s ním a tvrdil, že 
na topení to nemá. Do několika dnů to zmizelo. Můžeme se jen dohadovat kam," uvedl 
Pech. 

Vlastní nástěnku " čmoudilů" zavedli na začátku zimy v Těrlicku p římo na webu obce.  
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Kouřícími komíny netrpí jen lidé na vesnicích, ale i na sídlištích. Jedna z fotografií, které 
uživatelé aplikace umístili na web. 

"N ějaké hříšníky už máme, podněty nám chodí. Řešíme je případ od případu, upozornil 
místostarosta Těrlicka Josef Macura na důležitost rozlišení, zda nejde o sousedskou mstu.  

Neekologické topení zatím těrlická radnice s občany řeší domluvou, a zda to funguje, 
vyhodnotí na konci zimy.  

"D ůležité je, že se ukázalo, že je tu vůle občanů si toho všimnout. Zmapovat si obec není 
od věci," dodal místostarosta Macura s tím, že planých udání je minimum. 

Snímky, na nichž není patrný kouř, z aplikace mažou 

Že fotka vlastního komína s hustým černým kouřem lidem na internetu vadí, poznávají 
i členové sdružení Čisté nebe.  

"Volala nám například paní, která se na mapě našla s tím, že jde o starší fotku. Že dům 
zateplili, mají nová okna a už se chovají ekologicky," sdělila Kamila Plocková z Čistého 
nebe. 

A volají i starostové z obcí mimo Moravskoslezský kraj. Také by mapu přivítali. "To záleží 
na financích. Podávali jsme si žádost o grant, uvidíme," doplnila Plocková. 

Mezi lidmi převažují pozitivní názory. "Když jeden člověk topí odpadem, otravuje tak život 
širokému okolí, ale kvůli legislativě na něj nikdo nemůže," vysvětluje například Jindřich 
Moldrzyk z Opavska, proč s projektem souhlasí.  

Je to podle něj momentálně jediný způsob, který může i "čmoudila" vést k zamyšlení nad 
způsobem svého topení. Snímky, na nichž není patrné, že se z komína skutečně line kouř, 
Čisté nebe z aplikace maže. 

V kraji je necelých 56 tisíc kotlů na pevná paliva. Jejich nejhustší koncentrace je v oblasti 
Bohumína a Orlové. S dotací Moravskoslezského kraje a ministerstva životního prostředí 
už se zhruba tři a půl tisíce z nich mění na ekologické. 

Žádat lidé mohou opět, minulý týden odstartovala další výzva. "Lidé dostanou do tří 
měsíců vyrozumění, zda jim finance budou poskytnuty. Pak mají devět měsíců na to, aby 
zlikvidovali starý a koupili nový kotel," informova la mluvčí kraje Petra Špornová. 

Autor: Žaneta Motlová  
 
 

 

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE 
 
Pozvání na výroční schůzi 
 
Spolek rybářů Šilheřovice srdečně zve své členy na Výroční schůzi  
dne 15. 2. 2014 v 18 hodin v restauraci Na náměstí. 
 
Oldřich Chmelař, předseda spolku 
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POZVÁNKA 
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PODĚKOVÁNÍ 
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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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INZERCE 

 
 

Restaurace Dolní dvůr Vás srdečně zve do nově 
zrekonstruovaných prostor. Příjemná atmosféra, 

výborná kuchyně a ochotný personál jsou 
samozřejmostí.   

Od 21. 1. 2013 je možno nahlásit si v restauraci 
Dolní dvůr rozvoz menu až k vám domů dle 

týdenní nabídky od 65,- Kč. Výběr ze tří jídel. 

Více informací na tel.: +420 603 382 028 
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