Šilheřovický zpravodaj
Červenec - Srpen 2014

Oprava opěrné zdi ulice Zahradní

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
mám radost z toho, že se nám konečně podařilo po, troufám si říci, administrativní bitvě,
zahájit tolik očekávané stavby, kterými jsou výstavba dešťové kanalizace na ulici Kostelní
(3 TI Šilheřovice) a výstavba komunikace na ulici U Obory (13 TI Šilheřovice). U obou akcí
již byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem a v nejbližší době bude předáno staveniště.
O zahájení prací (v měsíci srpnu) budou obyvatelé obou ulic včas informováni. Ukončení
výstavby dešťové kanalizace i komunikace je dohodnuto na 30. 9. 2014. Obě stavby jsou
financovány z podprogramu „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014“
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V plném proudu je již také výstavba šaten a sociálního zázemí ve sportovně rekreačním
areálu Baumšula. Také tato investice by měla být ukončena 30. 9. 2014. Financována je
z „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013“.

Před dokončením je zateplení budovy a výměna oken základní školy vyššího stupně na
ulici Kostelní. Nic nebrání tomu, aby dne 17. 8. 2014, dle termínu ve Smlouvě o dílo, byla
akce ukončena. Spolu se zateplením a výměnou oken, které jsou spolufinancovány Státním
fondem životního prostředí z „Programu Zelená úsporám“ v oblasti podpory „Realizace
úspor energie v budovách veřejného sektoru“, bylo provedeno z vlastních prostředků obce
odvodnění budovy a výměna svodů a okapů. Z šedé nevzhledné budovy se veselým žlutým
nátěrem zateplené fasády stala stavba, která jistě překvapí nejen žáky a učitele, kteří se
vrátí po zasloužených prázdninách do jejích útrob znovu čerpat vědomosti a poskytovat
potřebné znalosti.

Dne 29. 7. 2014 byla vyhlášena Výzva k podání nabídky na akci „Sadové úpravy
veřejných ploch – Svah nad potokem“, která bude spolufinancována Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Dne 13. 8. 2014 proběhne výběrové řízení a poté bude radou
obce schválena dodavatelská firma.
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V několika předcházejících měsících probíhalo závěrečné vyúčtování a hodnocení
neinvestiční akce „Sadové úpravy veřejných ploch – svah u MŠ“ (spolufinancováno
Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí) a investiční akce „Vybudování protipovodňového
systému na česko-polském pohraničí (financováno z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013). Obec již obdržela kladné
stanoviska k oběma projektům a očekáváme jejich brzké proplacení.

Další investiční akcí, která by měla být zahájena 1. 9. 2014 je „Revitalizace koryta
Šilheřovického potoka – úsek č. 3“ (část koryta potoka od ulice Ke Kovárně mezi
soukromými zahradami směrem k ulici Horní, kde je ukončena před mostkem pod silnicí
III/4696). Ve výběrovém řízení již byla vybrána dodavatelská firma, se kterou bude
podepsána smlouva o dílo. Ukončení prací se předpokládá 30. 11. 2014. Cena díla bude
hrazena z vlastních finančních prostředků obce.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné prožití zbývajících dnů dovolené a prázdnin,
abyste načerpali mnoho energie do dalších všedních pracovních dní.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 16. 7. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 21/2014/6 Přijetí úvěru na předfinancování dotačních projektů a jiných projektů u
Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1 ve výši
jistiny 10 mil. Kč se splatností 20.7.2024 s pohyblivou úrokovou sazbou,
která odpovídá součtu 1M PRIBOR (k datu 31.5.2014 0,27% p.a.) a pevné
odchylky ve výši 0,49% p.a. z jistiny úvěru. Celková cena úvěru činí
366.836,65 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 21/2014/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 20 konaného dne 4. 6. 2014
ad 21/2014/7 Informace o stavu investiční a neinvestičních akcí v naší obci v roce 2014
ad 21/2014/8 Informace o dalších aktivitách obce v roce 2014
Zastupitelstvo obce pověřilo:
ad 21/2014/6 Starostku obce podpisem Smlouvy o úvěru na předfinancování dotačních
projektů a jiných projektů u Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě
33/969, 114 07 Praha 1 ve výši jistiny 10 mil. Kč se splatností 20.7.2024
s pohyblivou úrokovou sazbou, která odpovídá součtu 1M PRIBOR (k datu
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31.5.2014 0,27% p.a.) a pevné odchylky ve výši 0,49% p.a. z jistiny úvěru.
Celková cena úvěru činí 366.836,65 Kč

RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 18.6. 2014 č.102/2014
RO schvaluje:
ad 102/2014/5 Text Výzvy k podání nabídek na Poskytnutí úvěru na předfinancování
dotačních projektů a následný úvěr na spolufinancování
ad 102/2014/6 Text Výzvy k podání nabídek na Revitalizaci koryta Šilheřovického
potoka, etapa č. 3
ad 102/2014/7 Text Smlouvy o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí
Moravskoslezského kraje. Jedná se o péči o pozemky parcelní č. 1309 část,
1382 část, 1389/1 část, 1396 část, 1685 část v k. ú. Šilheřovice ve zvláště
chráněném území a ochranném pásmu přírodní památky Šilheřovice.
Dohodnutá odměna v roce 2014 činí 75.141,- Kč včetně DPH. Úhrada ceny
za dílo bude provedena jednorázově po řádném provedení díla
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
ad 102/2014/10 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000,účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů spojených s nákupem
zánovní cisternové automobilové stříkačky
ad 102/2014/11 Obsah Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02218/2012/KH ze dne 2. 10. 2012.
Obsahem dodatku je změna Článku V., odst. 2, písmene o) smlouvy o
provedení bezúplatného převedení hasičské Tatry pouze na území
Moravskoslezského kraje.
ad 102/2014/12 Nabídku firmy Insa s. r. o., Zelenečská 3, 198 00 Praha 9 na dodávku a
montáž kyslíkové sondy pro čistírnu odpadních vod v Šilheřovicích. Cena
dodávky činí 69.817,- Kč včetně DPH.
ad 102/2014/15 Obsah Dohody o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN č. 2 dle usnesení Sněmu Sdružení obcí Hlučínska, který vzal na
vědomí dne 17. 4. 2014 nabídku firmy ČEZ Prodej s. r. o. na dodávku
elektřiny na rok 2015. Cena elektřiny se sjednává od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 pro sjednané produkty uvedené v příloze č. 1 této dohody.
RO pověřuje:
ad 102/2014/4
ad 102/2014/5

ad 102/2014/6
ad 102/2014/7

Starostku obce k vyhlášení Výzvy k podání nabídek na Rekonstrukci
sociálního zázemí ZŠ Šilheřovice – vyšší stupeň
Starostku obce k vyhlášení Výzvy k podání nabídek na Poskytnutí úvěru
na předfinancování dotačních projektů a následný úvěr na
spolufinancování
Starostku obce k vyhlášení Výzvy k podání nabídek na Revitalizaci koryta
Šilheřovického potoka, etapa č. 3
Starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku ke zlepšování
přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. Jedná se o péči o pozemky
parcelní č. 1309 část, 1382 část, 1389/1 část, 1396 část, 1685 část v k. ú.
Šilheřovice ve zvláště chráněném území a ochranném pásmu přírodní
památky Šilheřovice. Dohodnutá odměna v roce 2014 činí 75.141,- Kč
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ad 102/2014/9

ad 102/2014/10

ad 102/2014/11

ad 102/2014/12

ad 102/2014/15

ad 102/2014/20

ad 102/2014/21

včetně DPH. Úhrada ceny za dílo bude provedena jednorázově po řádném
provedení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
Starostku obce zajistit další nabídky na provedení pravidelných ročních
prověrek dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhotovení
osnovy pro periodická roční školení zaměstnanců, provedení periodických
školení, odbornou pomoc a konzultaci při kontrolách státního kontrolního
dozoru.
Starostku obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000,- Kč účelově určenou k úhradě
uznatelných nákladů spojených s nákupem zánovní cisternové
automobilové stříkačky
Starostku obce podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02218/2012/KH ze dne
2. 10. 2012. Obsahem dodatku je změna Článku V., odst. 2, písmene o)
smlouvy o provedení bezúplatného převedení hasičské Tatry pouze na
území Moravskoslezského kraje.
Starostku obce objednáním dodávky a montáže kyslíkové sondy pro
čistírnu odpadních vod v Šilheřovicích u firmy Insa s. r. o., Zelenečská 3,
198 00 Praha 9. Cena dodávky činí 69.817,- Kč včetně DPH.
Starostku obce podpisem Dohody o úpravě smluv o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN č. 2 dle usnesení Sněmu Sdružení obcí
Hlučínska, který vzal na vědomí dne 17. 4. 2014 nabídku firmy ČEZ
Prodej s. r. o. na dodávku elektřiny na rok 2015. Cena elektřiny se
sjednává od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 pro sjednané produkty uvedené
v příloze č. 1 této dohody.
Starostku obce prověřením možnosti provedení pasportizace hydrantů
v obci firmou GEPRO, s. r. o.
Vedoucího vodohospodáře obce p. Vernera Kolasku prověřením
funkčnosti hydrantů v obci v termínu do 31. 7. 2014
Místostarostu obce k zajištění bližších informací o možnosti získání dotace
v programu „Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC“.
Jedná se o záměr sloučení výuky základní školní docházky do jedné
budovy na ulici Střední 29 a přestavbu budovy na ulici Kostelní pro
potřeby mateřské školy

RO bere na vědomí:
ad 102/2014/2 Zamítavé
stanovisko
Regionální
rady
regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko k projektu „Rekonstrukce zastávky Fulneček a zvýšení
bezpečnosti na komunikacích v obci Šilheřovice“
ad 102/2014/3 Zamítavé stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k akci
„Obnova aleje I. etapa“
ad 102/2014/8 Vypracování průkazů energetické náročnosti bytových i nebytových budov
v majetku obce Šilheřovice
RO neschvaluje:
ad 102/2014/19 Nabídku firmy APRO SILESIA na vyhotovení „Hodnotící publikace“ o
vývoji obce v letech 2010 - 2014
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25.6.2014 č. 103/2014
RO schvaluje:
ad 103/2014/2
ad 103/2014/3
ad 103/2014/4
ad 103/2014/5
RO pověřuje:
ad 103/2014/2
ad 103/2014/3
ad 103/2014/4
ad 103/2014/5

Text Výzvy k podání nabídky na akci „3 TI Šilheřovice“
Text Výzvy k podání nabídky na akci „13 TI Šilheřovice“
Text Smlouvy o dílo na akci 3 TI Šilheřovice
Text Smlouvy o dílo na akci 13 TI Šilheřovice

Starostku obce vyhlášením Výzvy k podání nabídky na akci „3 TI
Šilheřovice“ dne 27. 6. 2014
Starostku obce vyhlášením Výzvy k podání nabídky na akci „13 TI
Šilheřovice“ dne 27. 6. 2014
Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo na akci 3 TI Šilheřovice
Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo na akci 13 TI Šilheřovice

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 7. 2014 č. 104/2014
RO schvaluje:
ad 104/2014/2 Návrh jízdního řádu drážní dopravy Moravskoslezského kraje na období
platnosti jízdního řádu 2014/2015
ad 104/2014/3 Příspěvek 5.000,- Kč pro rok 2014 Nadaci LANDEK OSTRAVA
ad 104/2014/4 Pro zvýšení dopravní bezpečnosti v naší obci cenovou nabídku firmy
KOPEČNÝ – K + K, s. r. o., Antošovická ul., lokalita dolu Koblov, 711 00
Ostrava – Koblov na dodání a montáž svislého a nástřik vodorovného
značení na ulici Dolní, Záhumenní a Střední ve výši 53.331,- Kč bez DPH
ad 104/2014/4 Pro zvýšení dopravní bezpečnosti na ulici Zahradní instalaci dopravního
zrcadla dle cenové nabídky firmy KOPEČNÝ – K + K, s. r. o., Antošovická
ul., lokalita dolu Koblov, 711 00 Ostrava – Koblov ve výši 5.277,- Kč bez
DPH
ad 104/2014/5 Příkazní smlouvu firmy jk grant s. r. o., Ratibořská1651/177a, 747 05
Opava na administraci veřejných zakázek „3 TI Šilheřovice“ a „13 TI
Šilheřovice“ zahrnující zadávací řízení, poradenskou podporu při podpisu
Smlouvy o poskytnutí dotace, kompletaci podkladů k vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a finanční vypořádání dotace. Za tyto práce náleží
odměna ve výši 12.000,-Kč bez DPH
ad 104/2014/15 Konání „Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska v roce 2014“
v Šilheřovicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie dne 5. 10. 2014.
Sdružení obcí Hlučínska na tuto akci uvolňuje ze svého rozpočtu částku
30.000,- Kč
ad 104/2014/21 Podat žádost o dotaci v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2014 – 2020, prioritní osy „Rozvoj potenciálu
přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“. Jedná se o
realizaci opravy komunikace na p. č. 1664, ulice Polní v rámci česko-polské
spolupráce
RO pověřuje:
ad 104/2014/7

Správce tělocvičny p. Lubomíra Řehu zjištěním cenové nabídky
příslušenství pro skok vysoký do tělocvičny ZŠ a MŠ Šilheřovice
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ad 104/2014/17 Referentku p. Lenku Šomodi kontrolou návrhu nové úplné aktualizace
územně analytických podkladů 2014 pro obec Šilheřovice, kterou
zpracoval odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče
v Hlučíně, a v případě, že došlo ke změně údajů o území od jejich
posledního poskytnutí nebo vznikly nové údaje o území, vyplněním a
potvrzením celého nového pasportu údajů o území podle přílohy č. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., popřípadě vyplněním oddílu III. pasportu údajů
o území
ad 104/2014/21 starostku obce podáním žádosti o dotaci v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020, prioritní osy
„Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti.“ Jedná se o realizaci opravy komunikace na p. č. 1664, ulice
Polní v rámci česko-polské spolupráce
ad 104/2014/22 starostku obce získáním cenových nabídek na projektovou dokumentaci
rekonstrukce komunikace p. č. 1664 v k. ú. Šilheřovice, ulice Polní
ad 104/2014/23 Místostarostu obce oslovením firmy Profaktum, s. r. o., Hlavní třída 87/2,
737 01 Český Těšín ke zpracování komplexní žádosti o dotaci v rámci
Fondu rozvoje kapacit mateřských škol a základních škol dle cenové
nabídky ve výši 50.000,- Kč bez DPH
RO bere na vědomí:
ad 104/2014/6 Cenovou nabídku firmy Malované Mapy s. r. o., Sokolská 416, 760 01 Zlín
na prezentaci naší obce (2 – 3 pamětihodnosti obce) v malované mapě
OPAVSKO. Cenová nabídka ve výši 24.400,- Kč bez DPH obsahuje
prezentaci naší obce v mapě, 1 ks dřevěného stojanu včetně oboustranné
mapy velikosti 110 x130 mm, 130 ks poskládaných map a 20 ks nástěnných
map
ad 104/2014/8 Zprávu o daňové kontrole ZŠ a MŠ Šilheřovice a jejího projektu „Tvorba
vzdělávacích materiálů pro 21. století“
ad 104/2014/9 Program Pivních slavností 2014, které se budou konat v areálu Baumšula
dne 12. 7. 2014 od 15:00 do 02:00 hod dne následujícího
ad 104/2014/13 Informace starostky obce o průběhu níže uvedených projektů, a to
- Zateplení ZŠ
- Šatny
- Studie proveditelnosti
- Svah za MŠ
- Svah za potokem
ad 104/2014/14 Informaci starostky obce o vyhlášených výzvách k podání nabídek na
projekty „3 TI Šilheřovice“, „13 TI Šilheřovice“, „Hygienické zázemí ZŠ
Šilheřovice – vyšší stupeň“, „Revitalizace koryta Šilheřovického potoka –
úsek č. 3“
ad 104/2014/16 Informaci starostky obce o Mapovém portálu a mobilní aplikaci
vytvořených v rámci projektu „Česko – polský příběh na mapě regionu
Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, který je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013
ad 104/2014/17 Informaci starostky obce o pořízení návrhu nové úplné aktualizace územně
analytických podkladů 2014 pro obce v rámci správního obvodu Města
Hlučína. Aktualizaci provedl odbor výstavby, oddělení územního plánování
a památkové péče v Hlučíně
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ad 104/2014/18 Informaci starostky obce o osvědčení o úspoře emisí EKO – KOMU za rok
2013. Naše obec vytřídila a předala k využití v roce 2013 celkem 48,631 tu.
Za to si naše obec vyfakturovala a obdržela od společnosti EKO – KOM a.
s. v roce 2013 částku 144.964,50 Kč
ad 104/2014/19 Zprávu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o neakceptování žádosti o
podporu z operačního programu Životního prostředí z důvodu formálních
náležitostí. Jedná se o realizaci opatření č. 6 – Zlepšování stavu přírody a
krajiny, akci „Revitalizace koryta Šilheřovického potoka – úsek č. 3“. Při
posouzení byly zjištěny nedostatky, které neumožňují žádost akceptovat a
předložit k dalšímu řízení

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7.7. 2014 č. 105/2014
RO schvaluje:
ad 105/2014/2 Výsledek hodnocení nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek záměru „Poskytování úvěru na předfinancování dotačních
projektů a jiných projektů a následný úvěr na spolufinancování“, a to
nabídku Komerční banky, a. s. se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha
1 s celkovou cenou úvěru ve výši 366.836,65 Kč
RO bere na vědomí:
ad 105/2014/5 Zamítnutí projektu „Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Šilheřovice“
v rámci
Programu
„Podpora
obnovy
a
rozvoje
venkova
Moravskoslezského kraje“

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 7. 2014 č. 106/2014
RO schvaluje:
ad 106/2014/3 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace koryta
Šilheřovického potoka, úsek č. 3“. Dle hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny bez DPH byla jako vítězná firma vybrána firma TALPA –
RPF, s.r.o., Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky s nabídkovou
cenou 996.398,38 Kč bez DPH
RO bere na vědomí:
ad 106/2014/5 Platební výměr č. 168/2014 a Platební výměr č. 169/2011, kterými Finanční
úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská
Ostrava a Přívoz vyměřil odvod Základní škole a Mateřské škole
v Šilheřovicích za porušení rozpočtové kázně u projektu „Tvorba
vzdělávacích materiálů pro 21. století“. Jedná se o odvod 286.164,- Kč do
Národního fondu a odvod 50.500,- Kč do státního rozpočtu

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 7. 2014 č. 107/2014
RO schvaluje:
ad 107/2014/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „3 TI Šilheřovice“. Dle
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ad 107/2014/3

ad 107/2014/3

RO pověřuje:
ad 107/2014/2
ad 107/2014/3

hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH byla jako vítězná firma
vybrána firma Jan Vrbický, Hať čp. 668, 747 16 Hať s nabídkovou cenou
831.207,33 Kč bez DPH
Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „13 TI Šilheřovice“. Dle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny bez DPH byla jako vítězná firma vybrána firma
SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov s nabídkovou cenou
1.816.887,- Kč bez DPH
Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „13 TI Šilheřovice“, a to
firmou SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov s nabídkovou
cenou 1.816.887,- Kč bez DPH

Starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „3
TI Šilheřovice“, a to firmou Jan Vrbický, Hať čp. 668, 747 16 Hať s nabídkovou
cenou 831.207,33 Kč bez DPH
Starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „13
TI Šilheřovice“, a to firmou SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01
Krnov s nabídkovou cenou 1.816.887,- Kč bez DPH

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 7. 2014 č. 108/2014
RO schvaluje:
ad 108/2014/2 Text Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem“ včetně všech příloh
ad 108/2014/9 Dotaci na činnost CHPS na 2. čtvrtletí roku 2014 ve výši 1.820,- Kč
ad 108/2014/10 Stavbu plotu na parcele č. 618/40 v k. ú. Šilheřovice
ad 108/2014/12 Znění Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720786405 ke dni 18. 7. 2014
s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se
sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00. Celkové roční pojistné
majetku obce činí 73.984,- Kč
ad 108/2014/13 Podání žádosti o dotaci v programu přeshraniční spolupráce ČR – Polská
republika 2014-2020 – Zvýšení dopravní dostupnosti kulturně-přírodních
zajímavostí, rozvoje a konkurenceschopnosti polsko-českého pohraničí
(oprava ulice Polní)
ad 108/2014/14 Znění Smlouvy o bezplatném odběru a zpracování biologicky
rozložitelného (kompostovatelného) odpadu s odběratelskou firmou
RABIO s.r.o., Polanecká 2347/4, 746 01 Opava – Předměstí na dobu
neurčitou
RO pověřuje:
ad 108/2014/2

Starostku obce vyzvat tyto firmy k podání nabídky „Sadové úpravy
veřejných ploch – svah nad potokem“:
1. Graseko s.r.o., Blanická 217/89, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
2. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782, 725 29
Ostrava – Petřkovice
3. GREEN union s.r.o., Ke Kovárně 198, 747 15 Šilheřovice
4. Grasservis, Tomáš Hájovský, Jasénky 5, 748 01 Hlučín
5. Ing. Kristián Korner, Hřbitovní 356, 711 00 Ostrava – Koblov
ad 108/2014/12 Starostku obce podpisem Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720786405 ke
dni 18. 7. 2014 s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
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Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00. Celkové
roční pojistné majetku obce činí 73.984,- Kč
ad 108/2014/13 Starostku obce vyřízením žádosti o dotaci v programu přeshraniční
spolupráce ČR – Polská republika 2014-2020 – Zvýšení dopravní
dostupnosti
kulturně-přírodních
zajímavostí,
rozvoje
a
konkurenceschopnosti polsko-českého pohraničí (oprava ulice Polní a
spoluprací s vedoucím polským partnerem projektu)
ad 108/2014/14 Starostku obce podpisem Smlouvy o bezplatném odběru a zpracování
biologicky rozložitelného (kompostovatelného) odpadu s odběratelskou
firmou RABIO s.r.o., Polanecká 2347/4, 746 01 Opava – Předměstí na dobu
neurčitou
RO bere na vědomí:
ad 108/2014/3 Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu životní prostředí, prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší a
omezování emisí
ad 108/2014/4 Oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství o zahájení řízení o povolení kácení dřevin,
rostoucích mimo les v ochranném pásmu přírodní památky Šilheřovice
ad 108/2014/5 Oznámení Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., okresního
mysliveckého spolku Ostrava o konání akcí Lesní zkoušky ohařů (23. 8.
2014), Lesní zkoušky malých plemen (24. 8. 2014), Všestranné zkoušky
ohařů (6. a 7. 9. 2014) a Barvářské zkoušky malých plemen (20. 9. 2014)
ad 108/2014/7 Výroční zprávu Nadace Landek za rok 2013

HOSPODAŘENÍ OBCE

Stav finančních prostředků obce ke dni 31.7.2014:

4 852 962,08 Kč

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 6. 2014 do 31. 7. 2014:

OZO – komunální odpad
Stavitelství Vilášek – opěrná zeď p. Šlosárková
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
Pragoplyn – plyn
SmVaK 05-06/2014 – pitná voda
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
PVK BUILD s. r. o. – průkazy energetické náročnosti
ALS AGRO – nájem traktoru
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 06/2014
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnost II.Q.2014
DEVELOP centrum – nájem kopírky
Unie rodičů - dotace
Ing. Korner – sadové úpravy (svah ZŠ)
MVDr. Červenka – očkování psů
Splátka úvěru na potok
GEPRO – program. vybavení – záloha na pasport VO
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68 581,- Kč
256 092,- Kč
58 530,- Kč
11 200,- Kč
477 716,- Kč
73 115,- Kč
52 800,-Kč
32 670,- Kč
190 000,- Kč
51 988,- Kč
46 330,- Kč
30 000,- Kč
102 801,- Kč
7 800,- Kč
522 214,03 Kč
19 630,- Kč

CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
Kopečný K+K – dopravní značení
FÚ – DPH 2. Q. 2014
Dvořák lesy, sady, zahrady – sečení ploch podél alejí
Autodoprava Juraštík – pronájem pódia a stanu
(Pivní slavnosti)
Autodoprava Fulneček – výkopové práce
TJ Sokol Šilheřovice - dotace
ZŠ Šilheřovice – spotřeba plynu

29 888,- Kč
21 224,- Kč
47 298,- Kč
97 970,- Kč
74 798,- Kč
24 200,- Kč
150 000,- Kč
50 000,- Kč
41 186,- Kč

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

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace týkající se obecního rozhlasu
Poslední hlášení, které se vysílá v rozhlase je taktéž možno vyslechnout si i na našich
webových stránkách www.silherovice.cz v kolonce Obecní úřad – Rozhlas.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Vážení spoluobčané.
Někteří z Vás si určitě všimli, že je na ulici Zahradní vybudovaná nová opěrná zeď, která i s
pozemkem patří obci. Konečně!
Již několik let jsem na tento problém upozorňovala a pomohla i náhoda, protože prasklo
vodovodní potrubí a tak bylo nutno tuto událost řešit.
Nedostatečně zpevněný břeh byl především nebezpečný pro okolí a když přišly deště, byla
hromada naplavenin spláchnuta až na hlavní cestu.
A byl tady ještě jeden problém. Zeď, která působí masivním dojmem, prohloubila v
řidičích obavy z bezpečného vjíždění do nepřehledné zatáčky. Tentokrát byla tato věc velmi
rychle vyřešena a nebylo potřeba sepisovat avizovanou petici, aby zde bylo umístěno
dopravní zrcadlo.
Ve všech těchto záležitostech jsem jednala s paní starostkou a jsem ráda, že se naše obec
zkrášluje nejenom kolem hlavní cesty.
Však se sami můžete přesvědčit a pokud Vám to nevyjde o prázdninách, určitě se přijďte
podívat až se tady "v zahradách" bude pořádat "Strassenfest 2014".
Šlosárková Marcela
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Výňatek z OPAVSKÉHO A HLUČÍNSK0HO REGIONU ze dne 24. 6. 2014
Na Opavsku umíme pěstovat aleje
V poslední době se však víc kácí, než sadí, a úředníci se správci silnic se v těchto dnech
inspirují v Moravskoslezském kraji. Při své spanilé jízdě, na níž je provázejí odborníci
z Arniky a zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zjišťují, jak o aleje
pěstujeme. Opavsko se má čím chlubit. Řadu pozitivních příkladů totiž našli u alejí
v Šilheřovicích, Štěpánkovicích nebo v Radkově.
Jen během posledních let zmizelo z okolí silnic v České republice více než 150 000 stromů.
„Pro obyvatele Moravskoslezského kraje je i kvůli špatné kvalitě ovzduší velmi důležité,
aby je obklopovalo co nejvíce zeleně. Stromy lapají ze vzduchu některé škodliviny,
v parnech snižují teplotu vozovky a ve špatném počasí slouží jako přirozený orientační
prvek,“ říká vedoucí kampaně Zachraňte stromy Marcela Klemensová.
V šilheřovických alejích převládají lípy a buky. „Na péči o stromy se snažíme získávat
dotační tituly a údržbě starých stromů věnujeme zvýšenou pozornost. Za dosloužilé listnaté
stařešiny hned vysazujeme nové mladé stromky, aby aleje zůstaly celistvé,“ říká starostka
Jarmila Thomasová. Situaci trochu komplikuje výskyt velmi chráněného brouka pachníka,
který vyžaduje specifické prostředí. Obec Šilheřovice to musí brát při údržbě alejí v potaz.
Pochválená štěpánkovická alej je celá jasanová a vede kolem cesty na Albertovec. Patří do
osmi historických alejí, kterými se Štěpankovice mohou pochlubit. „Tvoří ji lípy s jasany a
každý z nich má kolem sto dvaceti let. Proto vyžadují velkou pozornost a speciální péči,
kterou jim rádi celoročně poskytujeme,“ konstatuje starosta Bernard Halfar. Alej
v Radkově je lipová a stromy v ní rovněž překročily stovku let.

EKOLOGICKÁ PORADNA
Proč je důležitá recyklace
Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí
nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez
kovů vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou
zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i
lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně
jako další země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export
těchto surovin. Důvod je prostý – začala je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde,
jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným
zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym,
Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.
Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení
jejich životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka
dovolit nechat všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích
odstavených ve sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto
suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.

- 12 -

Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně
separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu
jich pak lze využít jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné
využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném
odběru, je třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti
přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo
(16 %) a plasty (12 %).
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny,
které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva,
nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není
výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může
fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních
systémech, jako je ELEKTROWIN.
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–
100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naši obec
Šilheřovice. Obyvatelé naší obce Šilheřovice mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře na Obecním úřadě v Šilheřovicích, Střední 305 nebo v elektro obchodě
při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde
jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních
kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek a
výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do
komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fandové,
v sobotu 26. 7. 2014 se "Staří páni" zúčastnili turnaje v Owsiszczu , obsadili krásné 2.
místo.
Získali pohár a také dva míče a síťku, které se rozhodly věnovat našim nejmenším.
Za to jim chci jménem Sokolu Šilheřovice poděkovat.
Každého takového daru si nesmírně ceníme.
Za TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE Roman Schulla
Przednia zabawa w Owsiszczach. Oldboje Krzyżanowic z Pucharem Wójta
Krzyżanowice:
W sobotnie popołudnie na boisku w Owsiszczach odbył się kolejny Międzynarodowy
Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice. Na murawę wybiegły trzy ekipy z
Polski oraz trzy zespoły z pobliskich czeskich miejscowości. Każde ze spotkań obfitowało w
wiele emocji, których niejednokrotnie doświadczyć nie sposób w meczach ligowych.
Ostatecznie po zaciętym pojedynku finałowym zespół Krzyżanowic pokonał rywali
z Šilheřovic i to właśnie ekipa ze stolicy gminy zdobyła puchar.
Grupa 1
Slavia Píšť
LKS Chałupki
Šilheřovice
Grupa 2
Sokol Hat'
LKS Owsiszcze
LKS Krzyżanowice
Wyniki meczów:
Slavia Píšť - LKS Chałupki 0:0 k. 2:3
Sokol Hat' - LKS Owsiszcze 0:2 (0:2) k. 4:5
Šilheřovice - Slavia Píšť 1:0 (1:0) k. 3:4
Sokol Hat' - LKS Krzyżanowice 0:6 (0:2) k. 2:3
LKS Chałupki -Šilheřovice 1:1 (1:1) k. 2:3
LKS Owsiszcze - LKS Krzyżanowice 0:1 (0:0) k. 3:4
Konkurs rzutów karnych o miejsce III
LKS Chałupki - LKS Owsiszcze 4:2
Mecz finałowy
LKS Krzyżanowice - Šilheřovice 1:1 (0:1) k. 6:5
Końcowa kolejność turnieju:
1. LKS Krzyżanowice
2. Šilheřovice
3. LKS Chałupki
4. LKS Owsiszcze
5. Slavia Píšť
6. Sokol Hat
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Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik turnieju: Leszek Zagól (LKS Krzyżanowice)
Najstarszy zawodnik turnieju: ks. Eryk Czech (LKS Owsiszcze)
Více fotografií naleznete na internetových stránkách: http://www.naszraciborz.pl/site/art/2sport/0-/36589-przednia-zabawa-w-owsiszczach--oldboje-krzyzanowic-z-pucharemwojta.html.

Rozpisy utkání
Tělovýchovné jednoty Sokol Šilheřovice

Muži
Kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moravskoslezský KFS, I.B třída

Datum
16.8.2014 17:00 SO Fryčovice
24.8.2014 17:00 NE Šilheřovice
30.8.2014 17:00 SO Darkovice
7.9.2014 16:30 NE Šilheřovice
14.9.2014 16:00 NE Šilheřovice
21.9.2014 16:00 NE Šilheřovice
27.9.2014 16:00 SO Ludgeřovice
5.10.2014 15:30 NE Šilheřovice
11.10.2014 15:00 SO Ostrava - Jih

13

19.10.2014 15:00 NE Šilheřovice
26.10.2014 14:00 NE Šilheřovice
1.11.2014 14:00 SO Hlubina

1

9.11.2014 14:00 NE Šilheřovice

11
12
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Šilheřovice
Staříč
Šilheřovice
Dolní Lhota
Vřesina
Hať
Šilheřovice
Velká Polom
Šilheřovice
Kozmice
Stará Bělá
Šilheřovice
Václavovice

Dorost
Kolo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

Okresní FS Opava

Datum
24.8.2014 14:45 NE Šilheřovice
31.8.2014 14:45 NE Bolatice
7.9.2014 14:15 NE Šilheřovice
14.9.2014 13:45 NE Píšť
21.9.2014 13:45 NE Šilheřovice
27.9.2014 16:00 SO Vřesina
5.10.2014 13:15 NE Šilheřovice
11.10.2014 12:30 SO Těškovice
19.10.2014 12:45 NE Šilheřovice
26.10.2014 11:45 NE Šilheřovice
1.11.2014 10:30 SO Mokré Lazce

Raduň
Šilheřovice
Štěpánkovice
Šilheřovice
Kozmice
Šilheřovice
Hněvošice
Šilheřovice
Darkovice
Horní Benešov
Šilheřovice

Žáci
Kolo
4
5
6
7
1
2
3

Datum
30.8.2014 15:00 SO Darkovice
6.9.2014 16:30 SO Šilheřovice
12.9.2014 17:00 PÁ Háj ve Slezsku
20.9.2014 16:00 SO Šilheřovice
28.9.2014 14:00 NE Štěpánkovice
4.10.2014 13:45 SO Bolatice
11.10.2014 15:00 SO Šilheřovice

Šilheřovice
Vřesina
Šilheřovice
Bohuslavice
Šilheřovice
Šilheřovice
Chuchelná

Mini žáci
Kolo
4
5
6
7
1
2
3

Datum
1.9.2014 17:00 PO Píšť
8.9.2014 17:00 PO Šilheřovice
16.9.2014 17:00 ÚT Baník Ostrava "C"
22.9.2014 16:30 PO Šilheřovice
29.9.2014 16:30 PO Šilheřovice
4.10.2014 13:30 SO Dobroslavice
13.10.2014 16:00 PO Šilheřovice
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Šilheřovice
Hať
Šilheřovice
Hlučín "A"
Darkovičky
Šilheřovice
Kozmice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

9. TŘÍDA
Začalo léto, prázdniny začaly. Tak jako předchozí devaťáci, jsme se i my museli s touto
školou rozloučit, a že to byl závěr velkolepý! Přijímací zkoušky, kde jsme měli 100%
úspěšnost, poslední výlet do Vídně a Strážnice, kde se náš kolektiv ještě více stmelil a pak
závěrečné rozloučení. Tímto bychom rádi poděkovali Obecnímu úřadu Šilheřovice a Unii
rodičů při ZŠ Šilheřovice za dary, které nám věnovali. Snad každý, kdo byl na našem
rozloučení, ví, jak těžce se nám loučilo. Nelze ani vyjádřit slovy, jak moc bychom chtěli
poděkovat všem učitelům, kteří pro nás toho mnoho obětovali.
Jmenovitě ještě jednou děkujeme paní učitelce Mgr. Fucimanové, za její profesionální
pomoc při opakování učiva ke zkouškám, dále pak paní učitelce Mgr. Veřmiřovské, která
s námi jela jako dozor na školní výlet, pomáhala nám s přípravou prezentace a fotek na
závěrečné rozloučení. Velký dík patří naší třídní paní učitelce Mgr. Mariáně Válové za
všechnu obětavost a lásku, kterou nám po čtyři roky dávala, za školní výlet, který byl
bezchybný, a za to, že i když jsme to mnohdy měli všichni velice těžké, vždy nás
povzbuzovala. Paní Učitelko, moc Vám děkujeme!

POZVÁNKA

POZVÁNKA
TJ Sokol Šilheřovice zve všechny fanoušky fotbalu na následující akce:
1) Mezinárodní fotbalový kampus pro mládež, který se bude konat na hřišti TJ Sokol
Šilheřovice v týdnu od 11. – 15. 8. 2014
pondělí 11. 8. 2014 v 18:00 hodin
úterý 12. 8. 2014 v 10:00 hodin
středa 13. 8. 2014 v 18:00 hodin
čtvrtek 14. 8. 2014 v 10:00 hodin
pátek 15. 8. 2014 v 17:00 hodin
2) Mezinárodní fotbalový turnaj „Starých pánů“, který proběhne 30. 8. 2014 na
fotbalovém hřišti TJ Sokol Šilheřovice.
Podmínky:
- turnaj je určen pro hráče ročníku 1983 a starší
- každý hráč je povinen mít u sebe průkaz totožnosti
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3) Mezinárodní fotbalové tréninky pro děti a mládež, které se uskuteční na fotbalovém
hřišti TJ Sokol Šilheřovice. Jedná se o 8 setkání v měsíci září. Mladším žákům
budou tréninky začínat v 16:00 hodin a starším žákům v 18:00 hodin.
4) Mezinárodní fotbalový turnaj „O pohár starostky obce“, který proběhne 9. 9. 2014
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Šilheřovice. Turnaj je každoročně určen žákům
základních škol.
S přátelským pozdravem
Štěpán Kopia
předseda klubu
Organizátor: fotbalový klub TJ Sokol Šilheřovice
Partner projektu: Gmina Krzyźanowice
Projekt: FOTBAL BEZ HRANIC - založení CZ – PL fotbalového střediska v obci
Šilheřovice
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Slavnostní zahájení Straβenfestu se uskuteční na začátku ulice-Zahradní (u učiliště) ve
14:30hod.
Pozvání na večer
„Večerní zábava pak v Bamšuli v 8 hodin večer začne,
tam nasytí se Tvé oko lačné.
Tam čeká na Tě velká show,
co posílí náladu tvou.
Umělci tam budou taky,
zkrátka, zábavy bude mraky“.

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p.
č.

Název akce

Termín

26.

Šilheřovický odpust

17. 8. 2014

27.

XXI. Dožínková slavnost
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starostky obce“
Dożynki Powiatowe w
Bieńkowicach
VI. Slezská výstava drobného
zvířectva

24. 8. 2014

28.
29.
30.
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9. 9. 2014
13. – 14. 9.
2014
19. – 21. 9.
2014

Organizátor
Obec
Šilheřovice
Obec Hať
Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

31.
32.

34.

Haťský krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská výstava
Zahrádkářská podzimní výstava
ovoce, zeleniny a hobby
XIII. Kolaja

21. 9. 2014
21. 9. 2014
11. – 13. 10.
2014
23. 11. 2014

35.

Pletení adventních věnců

29. 11. 2014

36.

Výstava chovatelů

37.

Vánoční ladění

33.

Listopad
2014
Prosinec
2014

INZERCE
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Obec Hať
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Hať
Obec
Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
e-mail: urad@silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích
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