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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

     dovolte mi připomenout Vám některé významnější aktivity, kterými se naše obec 
zabývala v minulém roce a informovat Vás o tom, co plánujeme v letošním roce a na které 
investiční i neinvestiční akce jsme již požádali nebo se chystáme podat žádosti o dotace. 

Investiční a neinvestiční projekty zahájené v minulém roce 

� Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření (90% 
dotace Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životní 
prostředí – Fond soudržnosti). Studie stanoví postup komplexního řešení 
protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření. Slibujeme 
si od ní návrh takových opatření v naší obci, abychom zabránili škodám vzniklým 
při splachu zemědělské půdy z polí a také při rozlivu našeho potoka v zástavbě. 
Studii zpracovává firma EKOTOXA s.r.o., Brno a celé dílo, které sestává z části 
analytické, návrhové a závěrečné, by mělo být obci předáno 30. 11. 2014.   

� Sadové úpravy veřejných ploch – Svah u ZŠ a MŠ 1. Stupně na ulici Střední čp. 29 
(75% dotace Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu 
životní prostředí. Předmětem tohoto projektu je výsadba a obnova krajinných prvk ů 
zeleně na svahu za budovou ZŠ a MŠ 1. stupně na ulici Střední. Výsadba a úprava 
terénu je v současné době provedena, v dubnu dojde k závěrečnému ošetření 
trávníku celé plochy, pokud bude potřeba k posečení. Zhotovitelem je firma 
Ing. Kristián Korner, Zahradnictví Korner, Ostrava – Petřkovice. Dle smlouvy 
o dílo budou práce ukončeny 31.5.2014. 

 

Investiční a neinvestiční projekty ukončené v minulém roce 

� Prodloužení splaškové kanalizace na Bělidle (90% dotace Státního zemědělského 
intervenčního fondu v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova). Prodloužením 
kanalizačního řadu bylo umožněno sedmi nemovitostem napojit se na splaškovou 
kanalizaci obce, čímž se zase o něco zlepšilo životní prostředí v naší vesnici. Vítězem 
výběrového řízení byla firma DOPFIN TRADE  a cession s.r.o., Dolní Benešov, 
ukončení stavby bylo smluvně dohodnuto na termín 30. 9. 2013. Po závěrečném 
vyúčtování projektu bylo na náš  bankovní účet převedeno 845.311,- Kč. 

� Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí (85% dotace 
z Fondu mikroprojekt ů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013). V rámci 
projektu bylo v obci umístěno 11 kamer, které „hlídají“ výšku hladiny potoka a jeho 
průchod. V případě nebezpečí vzniku povodně se iniciuje bezpečnostní systém 
a členové povodňové komise v Šilheřovicích i v sousedním Polsku jsou informováni 
formou SMS zprávy. Po uvedení systému do provozu se konal v prostorách obecního 
úřadu v Šilheřovicích workshop, kde se členové hasičských sborů ze Šilheřovic 
a polských Krzyžanowic seznámili s fungováním celého protipovodňového systému. 
Poté následovalo společné cvičení. Na webových stránkách naší obci i polských 
partnerů je zřízeno „protipovodňové okénko“, kde jsou uvedeny informace, jak 
postupovat v případě ohrožení povodní. Tyto informace byly zpracovány 
a distribuovány do všech domácností formou letáku. Kamerový systém nainstalovala 
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firma Ing. Robert Frischer, Ph.D., Český Těšín v termínu do 31. 12. 2013. 
V současné době proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace a je odeslána 
Závěrečná zpráva za mikroprojekt a žádost o platbu ve výši 523.204,- Kč.  

� Doplnění historické lipové aleje v pásmu Evropsky významné lokality – II. etapa (100% 
dotace Státního fondu životního prostředí v rámci programu „Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny“). P ředmětem bylo vysazení 50 ks lip v délce 600 m aleje 
vedoucí od Pasek k Černému lesu. Výsadbu provedla firma Ing. Kristián Korner, 
Zahradnictví Korner, Ostrava – Petřkovice. Proběhlo závěrečné vyhodnocení akce 
a dotace byla vyplacena ve 100% výši, a to 111.925,- Kč. 

� Obnova historické aleje v Evropsky významné lokalitě (100% dotace Nadace ČEZ 
v rámci grantového řízení Stromy 2013). Jednalo se o výsadbu 50 ks lip srdčitých do 
historických alejí, které jsou v plné míře ve vlastnictví obce na parcelách p.č. 1382, 
1389/1, 1396, 1685 a 1662. Jde o polní cesty spojující jednotlivé bloky zemědělské 
půdy, které jsou hojně využívány pro turistiku. Stromy vysadila firma Dvořák Lesy, 
sady, zahrady s.r.o., Ostrava – Petřkovice. Po závěrečném vyhodnocení akce byla 
poskytnuta 100% dotace ve výši 182.400,- Kč. 

� Výměna oken a dveří v budově 1. stupně ZŠ a MŠ na ulici Střední 29 (Z důvodu 
nepřiznání dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla výměna oken 
a dveří provedena z vlastních finančních prostředků obce). Okna na budově 
základní a mateřské školy byly ve značně špatném stavu, hrozilo jejich vypadnutí 
a zranění žáků, našich dětí. Dílo provedla firma M-Glass plast s.r.o., Ostrava. 
Termín předání díla – 10. 9. 2013 -  byl splněn. Smluvní cena díla ve výši 821.154,- 
Kč byla v termínu splatnosti uhrazena. 

� Repase cisternového vozu T148 (500.000,- Kč dotace z Moravskoslezského kraje). 
Opravu hasičského vozu provedla jakožto vítěz výběrového řízení firma Lumír 
Zezulka – ZEKA, Slavičín za cenu 1.207.580,- Kč. Repasovaná Tatra byla hasičům 
předána v dubnu 2013. 

� Výměna jemnobublinového provzdušňovacího systému čistírny odpadních vod 

Zakázku provedla firma ASEKO, s.r.o., Chromeč v dubnu 2013. Cena díla ve výši 
202.191,- Kč byla uhrazena ze schváleného rozpočtu obce. 

� Úprava koryta potoka v části ulice Studená – Obecní úřad 

Firma Stavitelství Norbert Vilášek, Ostrava – Přívoz provedla opravu koryta 
Šilheřovického potoka plůtkováním v délce cca 100 metrů za cenu 54.992,- Kč 

� Zabezpečovací systém objektu čistírny odpadních vod 

Z důvodu stále se opakujícího narušení objektu čistírny odpadních vod, krádeží 
techniky a ničení řídícího systému čistírny bylo rozhodnuto o pořízení 
zabezpečovacího systému pro celou vnitřní i venkovní část objektu. Firma Kaňák – 
bezpečnostní systémy, Ostrava instalovala bezpečnostní systém JABLOTRON 100. 
Tímto je náš majetek chráněn kvalitním alarmem, nepřetržitým dohledem a máme 
jistotu okamžitého zásahu při nahlášení poplachu. Již několik málo dní po instalaci 
byl systém neznámými pachateli vyzkoušen a bylo zabráněno opětovné krádeži 
a ničení obecního majetku. Cena instalace zabezpečovacího systému byla        
55.023,- Kč. 

� Přístřešek pro komunální techniku 

Po pořízení nové komunální techniky – traktoru velkého i malého a fekálního vozu 
jsme se zamýšleli nad tím, jak tuto novou techniku co nejlépe zajistit před nepřízní 
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počasí. Proto jsme se rozhodli pro pořízení přístřešku pro parkování těchto vozidel. 
Přístřešek zhotovila firma Karel Krupa, Hať za cenu 164.760,- Kč. 

 
Investiční a neinvestiční projekty, které budou zahájeny letos 
 

� Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí (Dotace ve výši 2.500.000,- Kč 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007-2013). Jedná se o stavbu dalšího objektu ve sportovně – rekreačním 
areálu Baumšula, a to šaten včetně přípojek a zpevněných ploch. V současné době 
komunikujeme s Centrem pro regionální rozvoj a čekáme na vyjádření k obsahu 
zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. 

� Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice (90% poskytnutí 
podpory z programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie 
v budovách veřejného sektoru). Jedná se o zakázku malého rozsahu a dne 18. 3. 2014 
byla vyvěšena na úřední desku obce Výzva k podání nabídky. Lhůta pro podání 
nabídek končí dne 2. 4. 2014 v 11:00 hodin. 

� Výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 162 na ulici Dolní  
� Dosazení alejí v Evropsky významné lokalitě (Aleje za parkem směrem k Černému 

lesu a Pasekám) 
� Projektová dokumentace na výstavbu nájemních bezbariérových nízkoenergetických 

bytů s regulovaným nájemným (Záměr výstavby těchto 8 bytových jednotek máme 
v areálu ZŠ a MŠ na ulici Kostelní). Po schválení záměru v zastupitelstvu obce dne 
17. 3. 2014 probíhají první jednání s Institutem podporovaného bydlení a sociálních 
staveb, který bude zajišťovat projekční práce včetně zajištění stavebního povolení 
a posléze v únoru příštího roku i žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. 

� Demolice domu čp. 142 na ulici Dolní (Proběhne v nejbližší době) 
� Revitalizace koryta potoka – úsek č. 3 (Úsek potoka vedoucí od ulice Ke Kovárně mezi 

soukromými zahradami směrem k ulici Horní, kde je ukončen před mostkem 
pod silnicí č. III/4696 v ulici Horní). Dle projektové dokumentace má být koryto 
potoka v jednotlivých částech opevněno gabiony nebo oboustranně opevněno 
kamennou dlažbou z lomového kamene. Rozpočtové náklady revitalizace této části 
toku v délce cca 182 metrů činí dle projektové dokumentace 2.014.237,- Kč. Tato 
částka by se jistě výběrovým řízením snížila, ale i tak je to pro obec vysoký náklad. 
Stále se snažíme sledovat možnosti získání dotací v této oblasti, ale prozatím nebyl 
a ani v současnosti není žádný takový dotační titul vypsán.   Oprava této části koryta 
potoka je pro obec v tomto roce prioritou, v rozpočtu je alokována částka 500.000,- 
Kč a hledáme všechny dostupné možnosti získání dalších finančních prostředků. 
Doufáme, že se nám to podaří. 
 

Investiční a neinvestiční projekty, na které byly podány žádosti o dotaci 
 

� 3TI Šilheřovice – dešťová kanalizace p.č. 1662 v k.ú. Šilheřovice (Byla podána žádost 
o dotaci na výstavbu dešťové kanalizace na ulici Kostelní v rámci podprogramu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora výstavby technické infrastruktury 
pro rok 2014“) 

� 13TI Šilheřovice (Byla podána žádost o dotaci na výstavbu nové komunikace 
U Obory v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora 
výstavby technické infrastruktury pro rok 2014“) 

� Rekonstrukce zastávky Fulneček a zvýšení bezpečnosti v obci Šilheřovice (Žádost 
o dotaci byla podána v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, 
dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava – 85% 
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dotace). Důvodem rekonstrukce je stav této zastávky nevyhovující platným normám. 
Projekt má dvě samostatné části, jedná se o rekonstrukci zastávky Fulneček 
a o nákup a instalaci dvou inteligentních dopravních ukazatelů rychlosti z důvodu 
zvýšení bezpečnosti na komunikaci a zlepšení prevence dopravní nehodovosti. 

� Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem (Žádost o podporu byla podána 
do Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny). Jedná se o úpravu svahu nad potokem za obecním úřadem. 
Žádost byla přijata a prošla formální kontrolou, byla Státním fondem akceptována. 

� Stromy 2014 (Žádost byla podána Nadaci ČEZ na dokončení projektu obnovy 
historické aleje v Evropsky významné lokalitě – dotace je 100%). Výsadba je 
plánována do aleje ochranného pásma evropsky významné lokality Ostrava – 
Šilheřovice a přírodní památky, která je ve vlastnictví obce Šilheřovice a rozkládá se 
na parcelách 1382, 1323/1, 1323/2. Jde o cestu spojující jednotlivé bloky zemědělské 
půdy, která je hojně využívána pro turistiku, cykloturistiku a plní výz namnou 
krajinotvornou funkci. P ůjde o výsadbu lípy srdčité do proluk v místech původních 
stromů tak, aby byl zachován spon a tvar původních alejí. 

� Rozvoj vzdělávání v malých obcích Moravskoslezského kraje (máme zájem o získání 
100% dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 
Jedná se o proškolení místních obyvatel v několika oblastech – právní vzdělávání, 
finanční gramotnost, základní počítačové dovednosti, základy podnikání, příprava 
jak se ucházet o zaměstnání, spotřebitelská gramotnost. Mohou se zúčastnit 
zaměstnaní, nezaměstnaní, členové spolků, studenti, důchodci, ženy na rodičovské 
dovolené… Jako obec si od tohoto programu slibujeme vzdělanější obyvatele, rozvoj 
sousedských vztahů, dobré jméno obce jako aktivní obec, možnost proškolení členů 
zastupitelstva. Kurzy budou začínat na podzim 2014, maximální doba trvání je 13 
měsíců. 

 
     Vážení občané, z výše uvedeného je jistě vidět, že se vedení obce snaží využívat všechny 
možnosti získání finančních prostředků do různých oblastí rozvoje obce. Věřte, že někdy to 
jsou při naší rozbujelé administrativě perné chvíle, abychom doložili všechny potřebné 
podklady a vyhověli tak všem pravidlům dotačních programů. 
      Dovolte mi zmínit se ještě o kulturních aktivitách, kterých již v letošním roce proběhlo 
více než dost. Hned počátkem roku – 12. 1. 2014 jsme měli možnost navštívit Novoroční 
koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Účinkující sólistka opery Slezského divadla 
v Opavě paní Olga Procházková nám spolu se svým doprovodem p. Františkem Šmídem 
připravili opravdu nezapomenutelný zážitek. 
     Velké poděkování patří všem organizátorům společenských plesů, které nás potěšily 
téměř každý víkend v lednu a únoru. Velmi se také vydařily maškarní plesy dětí základní 
školy a mateřské školy. Můj velký obdiv mají zejména rodiče našich nejmenších občánků 
za jejich nápaditost a dovednost při přípravě masek pro své ratolesti. 
     Velký dík patří členům Unie rodičů za zorganizování perfektní sportovní akce – 
lyžařského výcviku dětí naší školy. Opravdu klobouk dolů před tímto výborným počinem 
a obětavostí těch, kteří se na úkor svého času věnovali všem zúčastněným dětem a finančně 
tuto aktivitu podpořili. 
     Učitelky mateřské školy letos, jak pevně věřím, započaly tradici masopustního průvodu 
před popeleční středou. Děti v maskách byly velmi roztomilé, při návštěvě obecního úřadu 
nám předvedly krásné vystoupení a po převzetí listiny z mých rukou, která je opravňovala 
k průchodu maškar celou obcí, se vydaly na maškarní průvod. Velmi si cením nápadu 
a oživení dávno minulých tradic. Zde je třeba vyzvednout také aktivitu občanů ulice Farní, 
kteří letos již opakovaně prošli v pestrobarevném průvodu naší obcí, navštívili s žádostí 
o štamprličku několik místních domácností a potěšili nejednoho okolojdoucího turistu. 
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     Také velmi děkuji organizátor ům za pozvání na setkání všech bývalých fotbalistů, kteří 
od roku 1951, kdy vznikla Tělovýchovná jednota SOKOL Šilheřovice, reprezentovali naši 
obec. Bylo to velmi milé setkání, o kterém se dočtete více v tomto čísle zpravodaje.     
     V měsíci březnu nás čeká jedna z nejkrásnějších akcí roku, a to přivítání nových 
občánků mezi obyvatele naší obce. Sejdeme se v neděli 30. 3. 2014 v 15:00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
     A týden dříve před touto krásnou událostí se ve stejné zasedací místnosti sejdou babičky 
k oslavě svého Dne. Také to jistě bude pro všechny přítomné pěkný zážitek. 
     Vážení a milí spoluobčané, jsem hrdá na to, že jsem občankou Šilheřovic, obce, která žije 
tak pestrým společenským životem. A zkusí mi ještě někdo na zastupitelstvu obce říct, že se 
tady nic neděje!! 
 
Ing. Jarmila Thomasová 
starostka obce 
 

 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 2. 2014 č. 91/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 91/2014/2 ZŠ a MŠ Šilheřovice p. o. přijetí peněžního daru firmy OSFIN TAX s. r. o., 

Musorgského 9, 702 00 Ostrava ve výši 12.000,- Kč. Dar bude použit 
účelově na zabezpečení výchovné, vzdělávací a kulturní činnosti školy 

ad 91/2014/6 Účetní závěrku p říspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šilheřovice se sídlem 
na ulici Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2013 

ad 91/2014/7 Zlepšený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace se sídlem 
na ulici Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice za rok 2013 ve výši 19.954,49 Kč 

  Převedení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Šilheřovice, 
příspěvkové organizace se sídlem na ulici Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice 
za rok 2013 ve výši 19.954,49 Kč do rezervního fondu příspěvkové 
organizace 

ad 91/2014/9 Nákup 100 ks příručky „První pomoc není věda“, kterou vydává 
ve spolupráci s Českým červeným křížem IV-Nakladatelství, s. r. o., pro ZŠ 
a MŠ Šilheřovice se sídlem na ulici Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice. Cena 
činí 4.900,- Kč bez DPH 

ad 91/2014/10 Znění Dohody o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny 
ze sítí NN č. 1 na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

ad 91/2014/15 Provedení opravy komunikace parcelní číslo 1389/1 v k. ú. Šilheřovice, a to 
formou opravy jednotlivých děr recyklátem na náklady Tělovýchovné 
jednoty Ostrava, Varenská 40a, 702 00 Ostrava 

ad 91/2014/24 Úhradu nákladů na převoz dětí ZŠ a MŠ v Šilheřovicích na taneční soutěž, 
která se bude konat v pátek 21. 3. 2014 v partnerské škole v Chalupkách. 
Jedná se o dopravu 35 dětí 

 
RO pověřuje: 
ad 91/2014/13 Starostku obce zařadit do jednání nejbližšího zastupitelstva obce bod 

s upraveným zněním obsahu článku 9 – splatnost poplatku – OZV č. 1/2011, 
o místních poplatcích. Jedná se o změnu splatnosti poplatku za psy, a to 

 

RADA OBCE 
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z 15. 2. příslušného kalendářních roku na termín 31. 3. příslušného 
kalendářního roku 

ad 91/2014/17 Starostku obce vrácením návrhu mandátní smlouvy na vypracování žádosti 
o dotaci v souladu s pravidly vyplývajícími z podprogramu MMR ČR 
„Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014“ na akci „3TI 
Šilheřovice“ – výstavba dešťové kanalizace na ulici Kostelní. Smlouva bude 
přepracována dle platného občanského zákoníku 

 
RO bere na vědomí: 
ad 91/2014/4 Návrh ředitelky ZŠ a MŠ Šilheřovice, příspěvkové organizace na ocenění 

p. učitelky Mateřské školy v Šilheřovicích v rámci Ocenění pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v rámci Sdružení 
obcí Hlučínska 

ad 91/2014/8 Informaci starostky obce o požadavku Lesů ČR, lesní správy Ostrava 
na odkoupení části komunikace p. č. 1685 

ad 91/2014/13 Nesoulad obsahu článku 9 – splatnost poplatku OZV č. 1/2011, o místních 
poplatcích se skutečností 

ad 91/2014/14 Žádost o realizaci i přípojky splaškové kanalizace na ulici Kostelní  
ad 91/2014/18 Informaci starostky obce o závěrečném vyhodnocení akce „Doplnění 

historické lipové aleje v pásmu EVL (II. etapa)“ v rámci programu 
„Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“. P ři kontrole doložených 
dokladů výše uvedené akce nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně 

ad 91/2014/19 Žádost o přidělení obecního bytu o velikosti 3+1, popř.  2+1. Žadatel bude 
zařazen do seznamu žadatelů o obecní byt v Šilheřovicích 

ad 91/2014/22 Informaci místostarosty obce o podání žádosti o nadační příspěvek správní 
radě Nadace ČEZ v rámci projektu „Stromy 2014“ 

ad 91/2014/23 Informaci místostarosty obce o možnosti získání dotace na obnovu 
historické aleje k Juliance z „Programu péče o krajinu“ 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 3. 2014 č. 92/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 92/2014/3 Přepracování Výzvy k podání nabídky na akci „Kultura, rekreace a sport 

na česko-polském pohraničí“ jako zakázku malého rozsahu, nejedná se 
o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 

ad 92/2014/4 Znění Smlouvy o dílo na akci „Kultura, rekreace a sport na česko-polském 
pohraničí“. Tento návrh byl projednán s právníkem obce a jeho 
připomínky byly do smlouvy zakotveny 

ad 92/2014/6 Znění Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce v rámci projektu „Zateplení a výměna výplní otvorů 
budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“. Návrh textu výzvy byl projednání 
s právníkem obce i radním Mgr. Petrem Práškem a jejich připomínky byly 
do výzvy zakotveny 

ad 92/2014/7 Znění Smlouvy o dílo na akci „Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 
2. st. ZŠ Šilheřovice“. Tento návrh byl projednán s právníkem obce 
a radním Mgr. Petrem Práškem a jejich připomínky byly do smlouvy 
zakotveny 

ad 92/2014/12 Bezplatný pronájem sálu kulturního domu v Šilheřovicích 
ve dnech 18. 3. 2014 a 27. 3. 2014 v době od 10:00 do 12:00 hodin Střední 
škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o. 



- 8 - 

 

ad 92/2014/13 Cenovou nabídku firmy Dvořák – lesy, sady, zahrady s. r. o., Jahodová 
782, 725 29 Ostrava – Petřkovice ve výši 3.520,- Kč bez DPH na ošetření 
stromů aleje za fotbalovým hřištěm v Šilheřovicích 

ad 92/2014/14 Cenovou nabídku firmy GASSMONT s. r. o., Nad Nádražím č.p. 1405/32, 
747 14 Ludgeřovice ve výši 15.476,- bez DPH na trvalé zrušení STL 
plynovodní přípojky bytového domu čp.  142 na ulici Dolní v Šilheřovicích 

 
RO pověřuje: 
ad 92/2014/2  Starostku obce zařadit na program zastupitelstva obce dne 17. 3. 2014 

projednání záměru obce prodat část parcely p.č. 1685 oddělenou 
na základě geometrického plánu 

ad 92/2014/5 Starostku obce zařadit na program jednání zastupitelstva obce 
dne 17. 3. 2014 bod Schválení členů komise pro otevírání obálek a výběrové 
komise akce „Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ 

ad 92/2014/8 Starostku obce zařadit na program jednání zastupitelstva obce 
dne 17. 3. 2014 bod Schválení členů komise pro otevírání obálek a výběrové 
komise akce „Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ 
Šilheřovice“ 

ad 92/2014/9 Starostku obce zařadit na program jednání zastupitelstva obce 
dne 17. 3. 2014 bod „Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci 
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Šilheřovice“ 
ve smyslu přílohy č. 7 předloženého materiálu 

 Starostku obce zařadit na program jednání zastupitelstva obce 
dne 17. 3. 2014 bod „Rozhodnutí o vydání územního plánu Šilheřovice 
formou opatření obecné povahy“ 

ad 92/2014/10 Starostku obce vyplněním dotazníkového šetření v rámci projektu „Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v obci Šilheřovice“ 

ad 92/2014/13 Místostarostu obce objednáním ošetření stromů aleje za fotbalovým 
hřištěm v Šilheřovicích u firmy Dvořák – lesy, sady, zahrady s. r. o., 
Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice za cenu 3.520,- Kč bez DPH 

ad 92/2014/14 Starostku obce objednáním trvalého zrušení STL plynovodní přípojky 
bytového domu č.p. 142 na ulici Dolní v Šilheřovicích u firmy GASSMONT 
s. r. o., Nad Nádražím č.p. 1405/32, 747 14 Ludgeřovice za cenovou 
nabídku ve výši 15.476,- Kč bez DPH 

 
RO bere na vědomí: 
ad 92/2014/10 Informaci starostky obce o spolupráci s firmou Ekotoxa s. r. o. na projektu 

„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v obci Šilheřovice“ 

 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
Stav finančních prostředků obce ke dni 28.2.2014:         4.679.292,92 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2014: 

Ústřední hasičská škola – školení hasičů JSDH 1.635,- Kč 
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 02/2014 190 000,- Kč 
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MEVA – odpadkové koše venkovní 7.110,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
Oprava veřejného osvětlení ELTOMACH 4.700,- K č 
CHLEBIŠ – nájem malého traktoru 14 944,- Kč 
SmVaK – pitná voda 01/2014 198.859,- Kč 
Kominictví KORS – čištění spalinových cest 10.043,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 40 934,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebytové domy 29.250,- Kč 
Deutsche Leasing – splátka fekálu 10 612,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky+správa 
výpočetní techniky 

10.999,- Kč 

OVOD – oprava vodoměrů 12.879,- Kč 
Pragoplyn – záloha plynu 5.600,- Kč 
ALIS – roční poplatek KEO 7 150,- Kč 

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

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Ve dnech 21. – 23. března 2014 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 
 
Umístění: ulice Horní 
  ulice Ke Kovárně 
  parkoviště pod kostelem 
  ulice Maštalní 
  ulice Dolní (u bývalého statku) 
  Paseky 
 
Nebezpečný odpad bude od 21. 3. – 22. 3. 2014. 
Umístění: před budovou OÚ 
Obsluha: 9:00 – 17:00 hodin 
 
Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot. 
 
 
Opisy vody 
 
Vážení spoluobčané, 
 
ve dnech 24. 3. – 6. 4. 2014 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude provádět naše 
zaměstnankyně paní Sylva Lazarová. 
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Výměna vodoměrů 
 
Vážení spoluobčané, 
 
v průběhu měsíce dubna 2014 započne v obci výměna vodoměrů. Výměnu bude provádět 
pouze pracovník obce, a to vodohospodář pan Verner Kolaska. Těm, kteří neznají 
p. Kolasku osobně, se pan Verner Kolaska prokáže na požádání svým občanským 
průkazem, aby nedošlo ke zneužití cizí osobou. 
 
 
Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství 
 
V Krava řích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo Praha 
 
Místo: BULY ARÉNA Krava ře 
 
Datum:  

Úterý  20. 05. 2014 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin  
a od 13:00 do 17:30 hodin 
Středa 21. 05. 2014 v pracovní době od 08.30 do 12:00 hodin 

 
Různé: 

-        Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů 
-        Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas.  Žádost pro nezletilé    
         děti musejí podat oba rodičové společně. 
-        Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou  
-        Držitelé německého státního občanství mohou požádat o vystavení německého  
         občanského průkazu POUZE během své návštěvy v sídle německého velvyslanectví  
         v Praze … postup viz www.prag.diplo.de … odkaz Personalausweis 

Žadatelé o německý cestovní pas si přinesou s sebou: 
 

-        Český rodný list v originálu 
-        Originální doklad o německém státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis) 
-        Německý pas, pokud již vlastníte (i s propadlou lhůtou platnosti) 
-        Český pas či občanský průkaz 
-        Vdané ženy: oddací list v originálu 
-        U nezletilých dětí (rodný list dít ěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad     
     o uznání otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů) 
-        Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné  
         předložit originál Abmeldebescheinigung (Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu  
         v Německu) 
-        2 fotografie na německý biometrický pas (poradí a provede Fotoateliér Vilášek  

   a syn v Kravařích) 
-        Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de  ... odkaz  
         PASY a poté Žádost o vystavení cestovního pasu 
-        Poplatky: žadatelé do 12 let:  900,-Kč (platnost pasu 6 let) 
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                          žadatelé do 24 let: 1.800,-Kč (platnost pasu 6 let)  
                                žadatelé nad 24 let: 2.400,-Kč (platnost pasu 10 let) 
 
V případě dotazů Vám poradí 
Mgr. Josef MELECKÝ , Kravaře 
M: 602 502 478 
Mail: josef.melecky@provalve.cz 
 
 
Provoz Finančního úřadu v Hlučíně koncem března a začátkem dubna 2014 
 

 
 
 
Uzavření tělocvičny a tenisových kurtů 
 
Vážení spoluobčané,  
 
ve dnech 20. – 21. 4. 2014 bude tělocvična a tenisové kurty na Baumšuli uzavřeny! 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
  

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 
Hodina Země 2014 
 
     Jako každoročně, tak i letos, se naše obec připojí vypnutím nasvícení našeho kostela 
Nanebevzetí Panny Marie dne 29. 3. 2014 v čase od 20:30 do 21:30 hod. k celosvětové  
kampani Hodina Země 2014.  
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     Vyzýváme všechny občany naší obce, kterým není lhostejný stav životního 
prostředí, aby se „černou hodinkou“ připojili k tomuto happeningu!            
 
        

 
oficiální videospot Hodiny Země 2014 a kampaň hodiny Země 2014: 

http://www.youtube.com/watch?v=hZhbIyrx4AQ 
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Charita Hlučín obnovuje pravidelný sběr šatstva 

Vážení občané, 
Charita Hlu čín se rozhodla, že po několika letech obnoví sběr použitého šatstva. Hlavním 
z důvodů je to, že se objevila celá řada firem a společností, které se na sběr šatstva 
specializují, instalují sběrné kontejnery nebo dokonce šatstvo sváží. Tyto aktivity jsou 
přitom podnikatelskými záměry, které mají s humanitární činností často jen málo 
společného. Ale nic proti této skutečnosti. Hlavní fakt je však ten, že šatstvo, které občané 
Hlučína těmto společnostem odevzdají, končí zcela mimo region. Přitom je zde celá řada 
lidí bez domova či lidí v nouzi, kteří by je mohli ještě docela dobře upotřebit. 
Proto jsme se rozhodli vstoupit do spolupráce s Charitou Hrabyn ě, která v prostorách 
bývalých kasáren v Ostravě-Koblově zřídila třídírnu šatstva. V rámci této spolupráce jsme 
schopni garantovat, že část vámi darovaných věcí bude zpětně využita potřebnými občany 
Hlučínska. Děje se tak především ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
města Hlučín. Na tento odbor a na Charitu Hlučín se potřební lidé přímo obracejí 
a můžeme jim tak účinně a adresně pomoci. Další část šatstva je využívána organizací Nová 
šance, která poskytuje azylové ubytování celé řadě občanů Hlučínska, kteří přišli o svůj 
domov. Ze skladu v Koblově je podporováno ještě mnoho dalších osob i organizací 
z širokého okolí. Tento rozměr přímé zacílenosti na místní potřebné občany velkokapacitní 
sběry nemají. Proto jsme se rozhodli, že pravidelný sběr obnovíme. Působíme v tomto 
regionu a považujeme za správné, abychom se snažili pomoci především občanům 
Hlučínska. 
Podrobnosti o organizaci sběru šatstva Charitou Hlučín se dozvíte z přiloženého 
informačního letáku. 
 
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlu čín 
 
 

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ 
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva: 

čtvrtek 13. března 2014 
čtvrtek 10. dubna 2014 
čtvrtek 15. května 2014 
čtvrtek 12. června 2014 

(vždy od 15.00 do 17.00 hodin) 
 

Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín 
na adrese U Bašty 275/3, Hlučín. 

 
Co sbíráme především: 
zimní i letní boty, zimní i letní bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, košile, trička, 
tepláky, čepice, rukavice, šály, spací pytle a další 
Jak bude s nasbíraným oblečením naloženo: 



- 15 - 

 

Šatstvo bude nejprve ve spolupráci s Charitou Hrabyně vytříděno, nejpoužitelnější 
a nejkvalitnější části oblečení budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Hlučín použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí, 
popřípadě pro další potřebné. Zbylé oděvy budou ponechány Charitě Hrabyně pro další 
potřebné a pro její vlastní aktivity. 
 
Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šatstvo nebylo viditělně 
ušpiněno. Nejlepší variantou, je-li to možné, je přinést darované věci již v igelitových 
pytlích, není to však podmínkou.  
Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uvedený čas sběru kdekoliv v okolí 
budovy!  

Děkujeme.  

                                       CHARITA 
                        HLUČ ÍN  

 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
 
Celé období, které teď prožíváme v mateřské škole od ledna 2014, je plné zajímavých 
činností, akcí a zábavy. Jak se dočtete v následujících příspěvcích, děti mají r ůznorodou 
činnost od rána do odpoledne. 
Navštívilo nás divadlo se svým představením: Jak stařeček zachránil babičku – bylo to 
poněkud jinak pojaté představení, kdy děti byly součástí samotné pohádky a spolu s hlavní 
postavou dotvářely děj pohádky. Všechny to náramně bavilo. 
V rámci metodiky prevence jsme pozvali do školky příslušníky České policie. Děti byly 
nejprve napnuté a nakonec se se dvěma policisty skamarádili, ale hlavně, dozvěděli se 
spoustu praktických informací o tom, jak přecházet silnici, jak jezdit v doprovodu 
dospělého na kole, na koloběžkách, bruslích apod.  Procvičili jsme si v praxi na přechodu 
u pošty, že jakmile řidiči aut vidí černou uniformu s plácačkou, zastaví vždy 
před přechodem. Když chodíme s dětmi na vycházky, tak to bez přítomnosti policistů tak 
vždy není. Děti to hodně bavilo, a tak si ve školce „zastřílely“ z pistole, navlékli si 
bezpečnostní vestu, čepici, potěžkali v ruce obušek a zkusili si být „zatčeni v klepetech“.  
Domluvili jsme si návštěvu přímo na 
služebně policie v Hlučíně a tak se děti již 
teď těší na prohlídku služebních aut, 
ukázku práce se psy apod. 
V letošním roce měli rodi če poprvé možnost 
přihlásit své dítě do kurzu lyžování 
„USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“. Samotný kurz 
měl proběhnout v Palkovicích již v lednu, 
ale všichni víme, jaká byla letos zima 
a sněhové podmínky byly více než tristní. 
A tak byl skoro zázrak, že v týdnu od 3. 3. 
do 7. 3. mohly přihlášené děti jezdit 
v odpoledních hodinách na sjezdovku do 
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Palkovic. Sněhu bylo poskrovnu, ale pořadatelé a správci se všemožně snažili upravit 
sjezdovku tak, aby se tam děti mohly naučit základům lyžování. Bylo zábavné pozorovat 
z povzdálí jejich snažení. Každou skupinku asi deseti dětí (bylo jich na svahu vždy 5), 
doprovázeli vždy dva instruktoři, kteří měli po celý týden dobrou náladu a dětem se na 
100% věnovali. 
První den se děti se slzičkou v oku rozcvičili a naučily se obouvat boty, dostaly bezpečnostní 
vesty, lyže a barevně odlišené přilby podle skupiny. Naše děti byly všechny v začátečnících – 
skupince sněhuláci. Druhý den, byly již děti sebevědomé a obešlo se vše bez stresu a slziček. 
Začaly pomalu sjíždět v obloučcích, brzdili již patkami a někteří se pokoušeli vyjet na svah 
na tažném laně. Největším problémem bylo vždy se po pádu na zem postavit, ale poznala 
jsem, že dětem se v tomto ohledu moc pomáhat nemá. Několikrát zpo čátku jim instrukto ři 
ukázali, jak na to, ale později je už nechali se namáhat samotné, a ono to šlo! Již třetí den 
děti samostatně jezdily na laně do kopce a po jednom sjížděly za doprovodu instruktora 
dolů. Čtvrtý den děti již samostatně jezdily nahoru i dolů. Nesmíme zapomenout na různé 
legrácky a zábavu, kterou jim instruktoři vymýšleli i během svačinky, kdy se děti 
občerstvily a chvilku si odpočinuly. V pátek se konaly závody na ukončení kurzu a všechny 
děti byly odměněny diplomem a sladkou medailí. Dokonce 2 z našich dětí začátečníků 
se poprvé samotné vyvezly kotvou na svah a také to bravurn ě zvládly. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Zapsala Jana Návratová 
 
 
Masopustní průvod 
 
    Předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. 
Název určitě není třeba vysvětlovat. Dnes se už tento zvyk tolik nedrží, ale někdy by nám 
neškodil. 
    Proto jsme se v naší školce rozhodly, že si jej trochu připomeneme. Dětem jsme 
v průběhu docházky vysvětlovaly význam tučného čtvrtku, taneční neděle nebo 
masopustního úterý. Povídali jsme si o zvycích, které toto období provázely v dřívějších 
dobách. Původ masopustu sahá až do dob pohanských a souvisí s oslavou předjaří a nadějí 
na příští úrodu, plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec, zpěv a jídlo se spoustou 
taškařic a legrácek – to vše odpradávna provází masopust. 
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      I my jsme se s dětmi na tuto událost řádně připravili. Ráno před započetím 
obchůzek jsme se oblékli do krásných masek. Některým dětem je doma nachystali 
starostliví rodiče, další jsme dotvořily ve školce pomalováním obličejů a zapůjčením masek. 
Řádně se převlékly, včetně učitelek, i paní školnice a paní kuchařka. 
   Ráno na maškarní úterý se před započetím obchůzek celý náš průvod za hlučného 
doprovodu různých hudebních nástrojů (doma vyrobený vozembouch, činely, miska 
s vařečkou, buben) vydal před obecní úřad, aby nám paní starostka udělila povolení této 
akce a vydání práva. Ocenily jsme ochotu a přístup, jakým se projevily. Paní starostka 
a paní Pecháčková a ostatní 
pracovnice OÚ předstoupily před 
průvod ve vtipných maskách a po 
krátkém úvodním slovu nám bylo 
uděleno právo akci zahájit. 
    Podle tradice nám paní 
starostka předala listinu, odemkla 
cestu klíčem, poté jsme se mohli 
předvést svým programem, za který 
byly děti odměněny sladkostmi.        
    Dále pak průvod pokračoval 
ke střednímu odbornému učilišti, 
kde už nás již očekávali. Po cestě 
jsme zastavili několik slečen z této školy. Zazpívat se styděly, ale věnovaly dětem do košíčku 
několik korunek.  V jídeln ě učiliště se naše děti předvedly krátkým programem. Za snahu 
byly oceněny sladkostmi a ovocem. 
     Za velkého jásotu jsme opustili budovu a spěchali jsme do centra obce „na rynek“. 
Po právu jsme klepali na dveře, zdali nám otevřou. Tak se nám dostalo odměny i od pana 
Meduly, kterému děti zazpívaly veselou píseň. 
     Náš průvod se zastavil u obchodů, zde jsme opět předvedli trošku ze svého 
repertoáru. Košík babky kořenářky se zaplnil dobrotami od prodavaček z obchodu paní 
Struhalové, z prodejny M+K od paní Vraníkové, “troškou do mlýna“ přispěli i manželé 
Říhovi. 
     Naše kroky dále směřovaly k restauraci „Na Náměstí“, kde jsme využili situace 
zpěvem a tancem nejen potěšit, ale popřát ke kulatým narozeninám jedné mamince našeho 
dítěte. 
    Během naší cesty byly dalším cílem obchody Jednoty a pana Čecháčka. Ani zde nás 
neodmítli a ocenili naši snahu sladkostmi a finančním darem. 
    S halasem přes centrum obce jsme se přesunuli do místní pekárny. Byli jsme jako 
vždy velmi mile přivítáni paní majitelkou a celým kolektivem zaměstnanců. Ale děti spíše 
než zpěv lákaly připravené „švédské stoly“, ze kterých se smály kobližky, koláčky, linecká 
srdíčka, sýrové kostičky a mini klobásečky. Prostě masopustní pohoštění. Nasmály jsme 
se pohledu, který se nám naskytl: děti držící v jedné ruce sladké a v druhé mastné. Když 
ono to tak nějak jinak chutná! Majitel ům Pekárny M+K rovněž děkujeme za finanční 
příspěvek. 
     Předposlední zastávkou naší cesty byla cukrárna paní Karly Smolkové. Ani ona nás 
nezklamala. V kostýmu kravičky se s námi dala do zpěvu, vyfotila se a samozřejmě ocenila 
snahu všech zúčastněných výbornými trubi čkami. 
     Radovali jsme se i s naší školní mládeží na dolním stupni základní školy, společně si 
všechny děti i paní učitelky zatancovaly, děti dostaly sladkou odměnu. Když naše veselá 
masopustní společnost obcházela vesnicí, nenechali naše snažení bez povšimnutí někteří 
občané. Se slovy uznání předali dětem sladkosti paní Sikorová i pan Jan Čecháček. 
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     Tak skončilo první masopustní rejdění dětí naší školky. Plný uzel sladkostí se rozdělil 
mezi děti, masky se uložily na další rok. 
    A my chceme velmi poděkovat všem, kteří se s námi podíleli na celé akci. Všem těm, 
které jsme zde zmínili, kteří ocenili veškerou přípravu a průběh celého masopustního 
průvodu. Také chceme poděkovat maminkám, které nás provázely, i když to jejich ratolesti 
trošku lítostivě oplakaly. 
    Tak, vážení, budeme se těšit na velikonoce, které ukončí čtyřicetidenní půst a taky 
na příští rok, kdy, jak doufáme, bude možnost opět uspořádat masopustní veselici. Třeba se 
to stane staronovou tradicí v podání našich nejmenších a společně s Vámi se dobře 
pobavíme. 
 
                                                                                                                          Šlosárková Marcela     
 
 
Dětský maškarní ples 
 
 V neděli 2. března pořádalo sdružení rodičů při mateřské škole již tradiční DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ PLES. Po několika letech program zajišťovaly učitelky mateřské školy, které 
se svého úkolu chopily zodpovědně a vše si důkladně předem připravily. Jako na každém 
plese nesměla chybět přehlídka kostýmů dětí, spousta her a soutěží a také tance, do kterých 
byly zapojení také rodiče, prarodiče, sourozenci, tety i strýčkové – prostě všichni přítomní. 
Na závěr maškarního plesu proběhla tombola, kde děti vyhrály spoustu krásných cen. 
Poděkování patří všem sponzorům a rodičům, kteří se na přípravě maškarního plesu 
podíleli. 

 

 

 

 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 
Pozvánka na fotbal 
 
     Sportu zdar a fotbalu zvláště. Zveme všechny fanoušky na jarní části soutěží. Jarní 
premiéru mistrovské soutěže začínají muži „A“ v ned ěli 30. března v 15:30. Zrovna na tento 
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den připadá změna času na letní. Na našem hřišti uvítají hrá če TJ SOKOL Dolní Lhoty.  
Naši hráči mají soupeři co vracet, protože loni prohráli na jejich hřišti 1:3. V tabulce 
po podzimní části soutěže skončili naši hráči na 8. místě s 20 body a Dolní Lhota na 7. místě 
s 21 body. Naše A mužstvo jde do jarní části soutěže posíleno o 3 hráče.   
     Muži „B“ si odbudou premiéru v sobotu 5. dubna také v 15:30, kdy se na našem hřišti 
utkají s hráči TJ SOKOL Horní Lhota. Naše mužstvo „B“ je po podzimní soutěži 
na 10. místě v tabulce s 9 body a TJ SOKOL Horní Lhota na 7. místě se 17. body.  
     Dorost začne hrát v neděli 6. dubna v Darkovicích, žáci v pátek 11. dubna v Kravařích 
a minižáci vyjedou v sobotu 12. dubna do Kozmic. Musím zde vyzdvihnout práci Romana 
Schully s minižáky a jeho přístup k nim.  Těším se na to, až jeho odchovanci posílí řady 
našeho mužstva. 
     Na konec chci upozornit na placení členských příspěvků. Členský příspěvek je 50,- Kč 
pro muže a 10,- Kč pro ženy. Členské příspěvky budu vybírat u pokladny na hřišti 
před zápasy. 
Přijďte fandit! Těšíme se na vás. 
 
Ing. Jiří Thomas, člen výboru TJ SOKOL Šilheřovice & pokladník 
 
 

 

SETKÁNÍ „STARÝCH PÁNŮ“ 
 
Dne 7. 3. 2014 se uskutečnilo první setkání všech žijících bývalých fotbalistů a činovníků, 
kteří se zasloužili o tzv. organizovaný fotbal, který začal po válce v 50. letech minulého 
století. 
 
Dalo to hodně práce a námahy, sehnat adresy a působení všech „veteránů“, 
kde se momentálně nacházejí a žijí. 
Zásluhou několika ochotných a obětavých členů, zejména p. Petra Křižáka, Jana Smolky 
a několika jiných se akce podařila. 
 
Srazu se účastnilo 53 z 55 pozvaných členů, kteří aktivně kopanou hráli nebo byli 
organizačně činnými. Taktéž bylo vzpomenuto minutou ticha těch, kteří už mezi námi 
nejsou. 
Hodnocení akce bylo velice kladné, což potvrdila i starostka obce p. Ing. Jarmila 
Thomasová, která ve svém vystoupení poděkovala organizační skupině za uspořádání akce 
a sama byla pro návrh takovéto akce opakovat. Popřála celému Sokolu, celému 
sportovnímu dění v obci, hlavně kopané, mnoho činorodé práce a úspěchu do budoucna. 
 
Na besedě vyšel návrh, aby se takovéto akce pořádali každé 2 roky, což bylo přijato. 
Všichni příbuzní se dobře bavili až do pozdních večerních hodin. 
 
Myslíme si, že takováto shromáždění – besedy jsou jen přínosem pro život a dění v naší 
obci. 
 
Velké poděkování patří sponzorům celé akce, a to p. Jánu Martičkovi, Ing. Josefu Šilhanovi 
a p. Petru Musiolovi z Hlučína. 
 
Za organizační výbor celé akce 
Vilém Ku čatý 
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POZVÁNKA 
 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských 
obcí v rámci česko-polské spolupráce 

 

p. 
č. 

Název akce Termín Organizátor 

1. Novoroční koncert 12. 1. 2014 
Obec 

Šilheřovice 

2. Malování velikonočních vajíček 12. 4. 2014 
Obec 

Šilheřovice 

3. 
Wielkanocna Procesja Konna w 

Bieńkowicach 
21. 4. 2014 

Gmina 
Krzyzanowice 

4. 

Międzynarodowy Przegląd 
Teatrzyków Przedszkolnych w 

Tworkowie pod patronatem 
Starosty Raciborskiego 

24. – 25. 4. 
2014 

Gmina 
Krzyzanowice 

5. Koncert „Hudba nezná hranic“ 3. 5. 2014 Obec Hať 

6. Koncert ke Dni matek 11. 5. 2014 
Obec 

Šilheřovice 

7.  
Mezinárodní noční soutěž hasičů 

družstev mužů i žen 
16. 5. 2014 Obec Píšť 

8. 
Noc kostelů s programem – 

koncert aj. 
23. 5. 2014 Obec Píšť 

9. Pivní slavnosti 
23. – 24. 5. 

2014 
Obec Píšť 

10. 
Koncert Poświęcony Pa-mięci 

Franciszka Liszta i Ludwika van 
Beethovena 

24. 5. 2014 
Gmina 

Krzyzanowice 

11. 

12. výroční ustanovení 
Mariánského poutního místa 

Píšť s venkovní křížovou cestou 
– pouť Hlučínského děkanátu 

7. 6. 2014 Obec Píšť 

12. 

II Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych i Wybory 

Najsympatyczniejszej Nastolatki 
Gminy Krzyżanowice 

7. – 8. 6. 
2014 

Gmina 
Krzyzanowice 

13. 
Młodzieżowe Zawody Strażackie 

CTIF w Krzyżanowicach 
15. 6. 2014 

Gmina 
Krzyzanowice 

14. 
XVI. ročník soutěže mladých 

hasičů „O putovní pohár 
starosty obce“ 

?? 
21. 6. 2014 

Obec Hať 

15. 
XV. ročník turnaje v kopané 

žáků „O putovní pohár starosty 
obce“ 

?? 
21. 6. 2014 

Obec Hať 
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16. 
Nocne Zawody Pożarnicze w 

Bolesławiu 
21. 6. 2014 

Gmina 
Krzyzanowice 

17. Haťský odpust 22. 6. 2014 Obec Hať 

18. 
Powiatowe i Międzynarodowe 
Zawody Sikawek konnych w 

Bieńkowicach 

5. – 6. 7. 
2014 

Gmina 
Krzyzanowice 

19. Pivní slavnosti 2014 12. 7. 2014 
Obec 

Šilheřovice 
20. Tradiční turnaj v minigolfu 17. 7. 2014 Obec Píšť 

21. 
Międzynarodowy Turniej 

Oldbojów o Puchar Wójta Gminy 
Krzyżanowice 

26. 7. 2014 
Gmina 

Krzyzanowice 

22. 

Odpustová veselice ODPUST – 
FEST 2014 pro starší a pokročilé 

na prostranství před obecním 
úřadem 

8. - 11. 8. 
2014 

Obec Píšť 

23. 
ODPUST – odpustový koncert 

duchovní hudby 
9. 8. 2014 Obec Píšť 

24. 
Zábavný lunapark, tradiční 

ohňostroj 
9. 8. 2014 Obec Píšť 

25. 
Tradiční Píšťský odpust (konání 

2 bohoslužeb a odpolední 
koncert duchovní hudby) 

10. 8. 2014 Obec Píšť 

26. Šilheřovický odpust 17. 8. 2014 
Obec 

Šilheřovice 
27. XXI. Dožínková slavnost 24. 8. 2014 Obec Hať 

28. 
Mezinárodní školní fotbalový 

turnaj „O pohár starostky obce“ 
9. 9. 2014 

Obec 
Šilheřovice 

29. 
Dożynki Powiatowe w 

Bieńkowicach 
13. – 14. 9. 

2014 
Gmina 

Krzyzanowice 

30. 
VI. Slezská výstava drobného 

zvířectva 
19. – 21. 9. 

2014 
Obec Hať 

31. Haťský krmáš ke cti sv. Matouše 21. 9. 2014 Obec Hať 
32. Zahrádkářská výstava 21. 9. 2014 Obec Hať 

33. 
Zahrádkářská podzimní výstava 

ovoce, zeleniny a hobby 
11. – 13. 10. 

2014 
Obec Píšť 

34. XIII. Kolaja 23. 11. 2014 Obec Hať 

35. Pletení adventních věnců 29. 11. 2014 
Obec 

Šilheřovice 

36. Výstava chovatelů 
Listopad 

2014 
Obec Píšť 

37. Vánoční ladění 
Prosinec 

2014 
Obec Hať 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Poděkování sponzorům Dětského maškarního plesu 
 
Dne 2. 3. 2014 se uskutečnil DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, který po řádalo SRPŠ 
při Mateřské školce Šilheřovice ve spolupráci s učitelkami MŠ. 
Ples byl velmi úspěšný. Sešlo se spoustu krásných masek. Pro děti byl přichystaný pěkný 
program a  bohatá tombola. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům: 
Řeznictví Janus, Spolek rybářů Šilheřovice, SDH Šilheřovice, Můj obchod – Rita 
Struhalová, Železářství – Jan Čecháček, Pekárna M+K, Manželé Válkovi, Unie rodičů 
při ZŠ Šilheřovice, 
Rothschildova cukrárna, Restaurace Na náměstí, p. Anežka Plačková, rodiče dětí z MŠ. 
Velký dík patří dobrovolníkům, kteří nám pomáhali - p. Zuzaně Wasserbauerové, p. Ivaně 
Polakovičové, p. Aleši Jauernigovi, p. Martě Miklové, p. Gertrud ě Plačkové a  členům 
výboru SRPŠ a učitelkám MŠ. 
 
Kateřina Redzinová 
předsedkyně SRPŠ  

 
 
 

 
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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