Šilheřovický zpravodaj
Duben 2014

Program rozvoje venkova ČR

Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a město do 10 tis. obyvatel

veřejná zakázka: „Haló slyšíme se? - bezdrátový rozhlas v Šilheřovicích“ 2012

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí spoluobčané,
v současných pěkných jarních dnech v naší obci probíhá úklid místních komunikací
a chodníků zaměstnanci obce. Snaží se vyčistit také veškeré příjezdové komunikace a aleje
od odpadků, které zde „odložili“ neznámí nevychovaní a velmi otrlí jedinci. Je to opravdu
nepochopitelné, čím vším je člověk schopen ublížit přírodě a ničit životní prostředí
bezprostředně ve svém okolí – zbytky vyvržených zvířat a zdechlin, plastové odpady,
pneumatiky všeho druhu, odpady vraků aut a jejich příslušenství, střešní krytina, suť
po přestavbě domu atd. Vážení občané, vyzývám Vás, pokud byste si všimli něčeho
podezřelého, nebuďte lhostejní a upozorněte na to nás nebo i Policii ČR. Jsem přesvědčena
o tom, že v tomto případě se nejedná o bonzáctví a pomluvu, ale jde o upozornění na něco
špatného, co ve svém výsledku škodí nám všem. Obec vydává nemalé finanční prostředky
na úklid a údržbu všech alejí na katastru obce a také na výsadbu nových stromů a určitě
musíme bojovat proti všem, kteří nám svým jednáním dělají ostudu již při vjezdu do naší
obce, kde se po stranách alejí povalují plastové pytle s odpadem.
Vážení občané, informuji Vás o tom, že v těchto dnech jsou otevřeny výzvy pro získání
dotací na úpravu koryt potoka, kterou využijeme a podáme si žádost o příspěvek na opravu
koryta šilheřovického potoka v části od ulice U Kovárny mezi soukromými pozemky k ulici
Horní. Na tuto část je zpracována projektová dokumentace – jedná se o úsek č. 3 projektu
„Revitalizace Šilheřovického potoka, další etapy“. Stavebním úřadem v Ludgeřovicích je
vydáno stavební povolení.
Dále využijeme možnosti získat dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí,
prioritní oblasti podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblasti
podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. Tento zdroj by
nám pomohl snížit prašnost na místních komunikacích zakoupením čistícího vozu
pro údržbu cest, prostranství, parkovacích ploch a chodníků v obci.
Také se snažíme získat finanční prostředky na provedení rekonstrukce toalet na škole
vyššího stupně. To nám umožňuje Moravskoslezský kraj v rámci programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“.
Zastupitelé obce se na svém březnovém jednání dohodli a schválili návrh členů rady
obce na budování podporovaného bydlení v naší obci – jedná se o výstavbu osmi bytů
s regulovaným nájemným především pro seniory. Tento projekt je ve fázi zpracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Budova podporovaného bydlení
bude v případě získání dotace v roce 2015 vystavěna v areálu budovy vyššího stupně
základní školy na ulici Kostelní.
Podařilo se nám získat dotaci na obnovu svahu za obecním úřadem, bude dokončena
úprava svahu za budovou ZŠ a MŠ na ulici Střední. Životní prostředí v naší obci také zlepší
výsadba nových stromů v alejích z grantu Nadace ČEZ a také z Operačního programu
životního prostředí ČR.
Vážení občané, s blížícími se svátky Velikonoc Vám přeji všechno dobré, mnoho zdraví,
spokojenosti a radosti v osobním životě, optimismu a elánu do veškerého Vašeho počínání.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 17.3.2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 19/2014/1

ad 19/2014/10
ad 19/2014/11
ad 19/2014/12
ad 19/2014/16
ad 19/2014/17

ad 19/2014/18
ad 19/2014/20
ad 19/2014/21

Program jednání předložený starostkou obce s obsahovou změnou bodu
č. 18 programu schůze a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude
hlasovat samostatně a veřejně
Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2013
Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko
na r. 2014 – 2017
Monitorovací zprávu o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za období 2012- 2013
Vstup obce Šilheřovice do Místní akční skupiny Hlučínsko ke dni 1. 4. 2014
Zpracování projektové dokumentace a zajištění kompletního zpracování
žádosti o dotaci na výstavbu podporovaných nájemních bezbariérových
nízkoenergetických
bytů
s regulovaným
nájemným
Institutem
podporovaného bydlení a sociálních staveb
Základní škole a mateřské škole Šilheřovice p. o. možnost žádosti o grant
Nadace ČEZ ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích
Neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměnu za výkon funkce
v nezměněné výši, tj. ve výši 80 % úrovně odměn roku 2010

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 19/2014/6
ad 19/2014/7

Zprávu o činnosti RO č. 85/2013 – 92/2014
Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2013 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
ad 19/2014/15 Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014
ad 19/2014/19 Informaci starostky obce o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 261/M/2012
veřejné zakázky ZŠ a MŠ Šilheřovice v rámci „Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
ad 19/2014/13 V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných v rámci
opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Šilheřovice
ve smyslu přílohy č. 7 předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce vydává:
ad 19/2014/14 V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné
povahy územní plán Šilheřovice
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RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 12. 3. 2014 č. 93/2014
RO schvaluje:
ad 93/2014/3

ad 93/2014/4
ad 93/2014/7

ad 93/2014/11

ad 93/2014/13

ad 93/2014/15
ad 93/2014/16

Projednat žádost ZŠ a MŠ o souhlas s podáním žádosti o grant Nadace
ČEZ a o opravu toalet a rozvodu tepla na jednání 19. Zastupitelstva obce
dne 17. 3. 2014
Znění Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2009. Jedná se o dotisk
2. paré ÚP Šilheřovice za účelem jeho vydání
Znění Příkazní smlouvy, jejímž předmětem je vypracování žádosti o dotaci
v souladu s pravidly vyplývajícími z podprogramu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014“
na akci „3TI Šilheřovice v k. ú. Šilheřovice, okres Opava“. Odměna činí
20.000,- Kč bez DPH a bude rozdělena takto: 2.000,- Kč bez DPH do 15
dnů po uzavření Smlouvy, 10.000,- Kč bez DPH do 15 dnů po předání
zpracované žádosti o dotaci a 8.000,- Kč bez DPH do 15 dnů po oznámení
o vyřízení dotace z MMR ČR.
Příspěvek ve výši 5.000,- Kč Klubu vojenské historie Hlučínsko
o. s. na zorganizování
mezinárodní
vojenské
historické
ukázky
Peenemunde 1945, která se uskuteční na vojenském opevnění „OP-S 10
Křižovatka“ mezi Velkými a Malými Hošticemi dne 27. 9. 2014. Půjde
o představení zajímavé vojenské historické techniky, předvedení dvou
vojenských historických ukázek bitev v oblasti Normandie v roce 1944
a 1945. Finanční prostředky budou použity na transport vojenské techniky
a cestovní náhrady účastníků ukázky.
Podat žádost o dotaci v rámci „Podpory obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje“ na opravu nevyhovujících toalet v obou
budovách ZŠ a zároveň na úpravu rozvodu tepla v budově na ulici
Kostelní. Vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18
Ostrava. Možnost podání žádosti je 31. 3. 2014
Podat žádost o dotaci v rámci SFŽP, 28. Výzvy, oblasti podpora 6.3 –
Obnova krajinných struktur
Výměnu střešní krytiny bytového domu č. p. 162 na ulici Dolní firmou
Radek Hofrichter, Klempířství, 747 15, Šilheřovice 349. Cena díla činí
226.670,- Kč bez DPH

RO pověřuje:
ad 93/2014/12 Starostku obce zjištěním bližších informací o možnostech výběru čistících
vozů pro podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní
prostředí – LIX. Výzva, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1 – Zlepšení
kvality ovzduší, 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů. Možnost podání žádosti je od 5. 3. 2014 do 30. 5. 2014.
ad 93/2014/13 Starostku obce zajistit podání žádosti o dotaci v rámci „Podpory obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ na opravu nevyhovujících
toalet v obou budovách ZŠ a zároveň na úpravu rozvodu tepla v budově
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na ulici Kostelní. Vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 117,
702 18 Ostrava. Možnost podání žádosti je 31. 3. 2014.
RO bere na vědomí:
ad 93/2014/5

ad 93/2014/6

ad 93/2014/9

ad 93/2014/12

ad 93/2014/14

Informaci o průběhu fyzické kontroly pobočky Centra pro regionální
rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko projektu „Územní plán Šilheřovice“.
Předmětem byla kontrola výstupů projektu a stavu jejich projednávání,
kontrola uspořádání složky projektu vč. Účetních a daňových dokladů
a dodržování pravidel publicity dle požadavků. Nápravná opatření nebyla
uložena, vše je vedeno řádně.
Informaci starostky obce o stavu podaných žádostí na MMR – „13 TI
Šilheřovice“ a „3TI Šilheřovice“. Naše obec prošla administrativní
kontrolou bez chyby.
Informace o stavu zadávacího řízení na projektech „Kultura, rekreace
a sport na česko-polském pohraničí“ (konzultuje se zadávací řízení
s projektovým manažerem Centra pro regionální rozvoj ČR, pobočka
pro NUTS II Moravskoslezsko Ing. Petrou Grobařovou) a „Zateplení
a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“ (je připravena výzva
a bude se v co nejbližší době vyhlašovat)
Informaci starostky obce o možnosti podání žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu životní prostředí – LIX. Výzva, Prioritní osa 2,
Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší, 2.1.3 Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů. Možnost podání žádosti
je od 5. 3. 2014 do 30. 5. 2014.
Informaci místostarosty obce o finanční náročnosti opravy střechy
a provedení odvodnění budovy ZŠ a Šilheřovice na ulici Kostelní

RO doporučuje:
ad 93/2014/2

ad 93/2014/3

Zastupitelstvu obce schválit program jednání 19. Zastupitelstva obce
dne 17. 3. 2014 rozšířený o bod jednání s názvem „Žádost ZŠ a MŠ
o souhlas s podáním žádosti o grant Nadace ČEZ a o opravu toalet
a rozvodu tepla“
Zastupitelstvu obce schválit žádost ZŠ a MŠ o souhlas s podáním žádosti
o grant Nadace ČEZ a o opravu toalet a rozvodu tepla

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 3. 2014 č. 94/2014
RO schvaluje:
ad 94/2014/3
ad 94/2014/4

ad 94/2014/5

Text Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu projektu
„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“
Provedení opravy hygienického zázemí v budově vyššího stupně ZŠ
Šilheřovice na ulici Kostelní č. p. 230 v případě získání dotace v rámci
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014“ Moravskoslezského
kraje
Firmu Ing. Jiří Knopp se sídlem Ratibořská 169, 747 05 Opava k zajištění
přípravy, zpracování žádosti, administrace veřejné zakázky, vyhotovení
a kompletace podkladů pro závěrečné vyúčtování projektu s názvem
„Úprava hygienického zázemí vyššího stupně ZŠ Šilheřovice“ v rámci
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dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014“
Moravskoslezského kraje. Odměna za provedení díla bude následující:
1. Ke dni odeslání žádosti o dotaci částka 6.000,- Kč
2. Ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem částka 6.000,- Kč
3. Ke dni odeslání podkladů poskytovateli dotace částka 2.000,- Kč
RO pověřuje:
ad 94/2014/2

ad 94/2014/3

Starostku obce udělit souhlas vlastníka místní komunikace Ovocné
p. č. 395/3 a 394 v k. ú. Šilheřovice se stavbou „Nástavba RD (změna
střechy) č. p. XXX a přístavba terasy na pozemcích p. č. 395/6 a 395/2
v k. ú. Šilheřovice“
Starostku obce k předání textu Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu projektu „Kultura, rekreace a sport na česko-polském
pohraničí“ ke schválení pobočce Centra regionálního rozvoje ČR
pro NUTS II Moravskoslezsko

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 3. 2014 č. 95/2014
RO schvaluje:
ad 95/2014/2
ad 95/2014/7

Znění Směrnice o pronájmu obecních sálů s účinností od 1. 4. 2014
Přijetí nadačního příspěvku na projekt „Dokončení obnovy historické aleje
v EVL“ v grantovém řízení Stromy v částce 190.000,- Kč
ad 95/2014/8
Znění Smlouvy o dílo projektu „Dokončení obnovy historické aleje v EVL“
v rámci grantového řízení Stromy 2014 Nadace ČEZ. Zhotovitelem díla
v částce 190.000,- Kč je firma DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY
s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice
ad 95/2014/11 Podat žádost o finanční podporu do LIX. Výzvy Ministerstva životního
prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní oblasti
podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblasti
podpory 21.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Znění Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, studii
proveditelnosti a ostatní povinné přílohy projektu, na administraci veřejné
zakázky, vyhotovení a kompletaci podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí
dotace v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní oblasti
podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblasti
podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných
zdrojů. Zhotovitelem je firma Ing. Jiří Knopp, Ratibořská 169, 747 05
Opava za cenu, která bude fakturována takto:
1. Částka 20.000,- Kč bez DPH po odeslání žádosti o dotaci poskytovateli
dotace
2. Částka 25.000,- Kč bez DPH po podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem
3. Částka 3.000,- Kč bez DPH po odeslání podkladů poskytovateli dotace
pro závěrečné vyúčtování
ad 95/2014/12 Bezplatné zapůjčení zahradních setů pro pořádání Rybářských závodů
dne 3. 5. 2014 Sdružení rybářů Šilheřovice, Do Kopce 52, 747 15
Šilheřovice
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RO pověřuje:
ad 95/2014/3

Starostku obce zařadit projednání Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 na program jednání červnového
zastupitelstva spolu se Závěrečným účtem obce
ad 95/2014/4
Starostku obce odpovědět žadateli o zřízení věcného břemene chůze a jízdy
pro parcelní čísla 1127/2, 1127/3, 1127/4 a stavby č. p. 315, 316 zapsané
na LV 631 v tom smyslu, že ZO ještě nerozhodlo ani o záměru prodeje části
pozemku p. č. 1685. Pokud by k tomu došlo, prodej by byl schválen pouze
pod podmínkou zřízení výše uvedeného věcného břemene.
ad 95/2014/5
Starostku obce vydat souhlasné stanovisko obce pro stavbu plynovodní
přípojky k rodinnému domu na parcelách p. č. 69/3 a 69/6, která
je vyznačena v situačním výkresu. Stavbou plynovodní přípojky jsou
dotčeny parcely p. č. 1679/10, 1679/21, 1549/29 v majetku Obce Šilheřovice
v k. ú. Šilheřovice.
ad 95/2014/8
Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo projektu „Dokončení obnovy
historické aleje v EVL“ v rámci grantového řízení Stromy 2014 Nadace
ČEZ. Zhotovitelem díla v částce 190.000,- Kč je firma DVOŘÁK, LESY,
SADY, ZAHRADY s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice
ad 95/2014/9
Starostku obce zajištěním projektové dokumentace k provedení úpravy
břehu obecního pozemku podél komunikace Zahradní u domu č. p. 407
ad 95/2014/15 Starostku obce projednáním otázky záruky a odpovědnosti za vady
projektové dokumentace ve Smlouvě o dílo na výstavbu podporovaných
bytů v obci Šilheřovice s právníkem obce a Ing. arch. Martinem Jandou
RO bere na vědomí:
ad 95/2014/3

ad 95/2014/6

ad 95/2014/9

ad 95/2014/13

ad 95/2014/14
ad 95/2014/16
ad 95/2014/17

Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Doporučení uvedená v Zápisu z dílčího
přezkumu hospodaření byla obcí akceptována.
Zápis o vzájemném projednání a přijetí opatření mezi uživatelem pozemku
– Statkem Šilheřovice, chovatelem včel – zástupcem p. Erichem Chlebišem
a Obcí Šilheřovice – starostkou obce dle § 51 odstavce 4 a 5 zákona
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů
Informaci starostky obce o opravě poruchy na vodovodním řádu
a o škodách, které byly při opravě na pozemku majitelky domu č. p. 407
na ulici Zahradní způsobeny
Informaci starostky obce o možnosti získání účelové dotace Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství HZS ČR pro jednotky požární ochrany
kategorie JPO II a JPO III. Dotace může být poskytnuta na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20
v maximální výši 2,5 mil. Kč nebo na technické zhodnocení rekonstrukcí
CAS 32 – T 815 v maximální výši 1,5 mil. Kč.
Informaci starostky obce o možnosti získání turistických známek pro naši
obec u firmy Turistické známky s. r. o., Opavská 169/12, 793 42 Rýmařov
Informaci starostky obce o záměru Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska
uspořádat Den sociálních služeb 2014
Informaci starostky obce o záměru Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska
provést plošné čipování psů v obcích, které do sdružení obcí patří
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ad 95/2014/18

Informaci starostky obce o všech investičních a neinvestičních projektech,
které byly v průběhu funkčního období 2010 – 2014 ukončeny, probíhají
nebo na jejich provedení bylo požádáno o dotaci

HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 3. 2014:

3 951 874,24 Kč

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014:

Splátka úvěru na potok
SmVaK 02/2014 – pitná voda
SmVaK – vyhledávání poruchy na vodovodu ul. Zahradní
Ing. Kocurková – poradenství ČOV
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
CHLEBIŠ – nájem malého traktoru
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
OZO – komunální odpad
Gassmont Ludgeřovice – odpojení plynovodu č. p. 142
Urbanistické středisko – územní plán
DEVELOP centrum – nájem kopírky
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnosti
ALS AGRO – nájem traktoru
Ing. Marek Balgar – revize el. zařízení
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 03/2014
TJ Sokol Šilheřovice – dotace r. 2014
SELLA spol. s r. o. – zprac. žádosti na dotaci (kanalizace)
Pragoplyn – plyn
Deutche Leasing – splátka fekálu

524 719,91 Kč
195 846,- Kč
6 019,- Kč
20 100,- Kč
35 941,- Kč
29 888,- Kč
29 265,- Kč
78 487,- Kč
15 476,- Kč
43 802,- Kč
8 434,- Kč
51 988,- Kč
16 335,- Kč
4 956,- Kč
190 000,- Kč
200 000,- Kč
30 250,- Kč
5 600,- Kč
10 612,- Kč

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

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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.
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Svoz odpadu v době blížících se svátků
-

provoz na velikonoční pondělí 21. 4. 2014 zastaven, služba posunuta o den od úterý
do soboty

-

státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2014 obsluhovány bez změny jako běžné čtvrtky

Očkování psů
Vážení spoluobčané,
v sobotu

17. května 2014 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.

Očkování proběhne na těchto místech:
- ulice U Dvora
- před obecním úřadem
- ulice Na Bělidle (u domu p. Tomčíka)

10:00 – 10:15 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:10 – 11:30 hodin

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2014. Pes
musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude!
za obecní úřad
Lenka Pecháčková

Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo Praha
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
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
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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 dítěte + 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)
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

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

Nadace ČEZ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás informovat, že začátkem tohoto
měsíce byla provedena další etapa obnovy historických
lipových alejí na katastru obce Šilheřovice („pasecká
cesta“ – vjezd od Antošovic). K tomuto účelu posloužily získané finanční prostředky
z nadace ČEZ, grantu Stromy 2014, ve výši 190 000,-Kč. Jsme velmi rádi, že díky nadaci
se nám postupně daří obnovovat tento krajinotvorný prvek pocházející z dob panství rodu
Rothschildů.
Mgr. Radek Kaňa
místostarosta obce
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Nová Směrnice na pronájem obecních sálů
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Informace o základních zásadách hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu, konaných na území České republiky
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Prosba - Školní sraz 1970/71
Milé spolužačky a milí spolužáci,
pokud jste absolvovali základní školu od roku 1970/71 (Ludgeřovice u kostela i dolní,
Markvartovice)
a ukončili ji v Ludgeřovicích v roce 1978 (z osmé třídy) nebo 1979 (z deváté třídy), budeme
mít sraz.
Datum 24. 5. 2014 v penzionu Stará pekárna nacházejícího se v centru Šilheřovic
(spoj BUS 68, odjezd 16.17 hod., zastávka Ostrava, Muglinovská = před bývalým kinem
Svoboda, cca 26 minut do Šilheřovic, zastávka Obecní úřad).
Začátek je v 16 hodin.
400,- Kč je cena, ve které je večeře, přípitek a raut.
Je tam možnost přespat.
Případné dotazy a potvrzení volejte Janě Baránkové (Šoltýsové) tel.: 553 876 014 nebo Janě
Krenstetterové (Ohrzálové) tel.: 775 324 824.
S pozdravem
Šárka Bednáriková (Jaroschová)

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT
Dubnové starosti a radosti na zahradě
Mírné dny a chladné noci naznačují, že přichází duben - nejvzrušující část jara. Měsíc
silného růstu se spoustou květin, protože venku doopravdy všechno kvete. Můžeme se těšit
na množství tulipánů, narcisů, azalek, macešek, kaliny a souvislých koberců modrých
pomněnek. Každým rokem hromady lidí tráví v zahradních centrech velikonoční víkend
v dlouhých frontách a vytváří zde hotovou spoušť. Opět vám přinášíme výběr jarních
námětů pro vaši inspiraci z informačních zdrojů:
Na Velikonoce se můžete těšit z jarní krásy kolem vás
Když na jaře začnete nakupovat brzy, můžete všem vytřít zrak a vyhnout se velikonočnímu
návalu. V teplých slunných víkendech většina lidí uchopí každou příležitost k rozumným
činnostem – příprava půdy, ochrana rostlin, plánování a sázení výsadby. Přitom počítejte
se skutečností, že mrazy ještě můžou hrozit až do konce května.
Jarní cibulky v okrasních květináčích a nádobách, vyhrabejte a umístěte do příkopu
na zahradě, kde můžou pokračovat v růstu. Tímto způsobem vrátíme energii cibulkám,
které můžou být použitelné příští rok. Plesnivé, shnilé či suché cibulky odstraníme.
Při sázení do nádob vždy používáme čerstvý kompost přímo z plastových pytlů. Na rozdíl
od lesní půdy máme jistotu, že se do nádob nedostanou vejce a larvy škodlivého hmyzu.
Nelitujte utrácení peněz na vzhled trávníku každým rokem. Trávník je vizitkou každého
obydlí a vytváří báječné pozadí kvetoucím rostlinám, které dokáže krásně obklopit. Kromě
toho dělá ohromně zábavnou plochu pro celé rodiny. Silný a zelený trávník přiláká
mnohem více lidí, než sezení na horké terase. Střihejme a upravme okraj trávníku nůžkami
nebo srpem, čím vytvoříme hezký kučeravý okraj. Pokud se vám nechce čekat a neustále
zastřihovat plochu a pokud toužíte mít krásný trávník okamžitě bez starostí, pořiďte si
oblíbenou a vyhledávanou novinku - trávní koberec.
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Sejeme semena
V dubnu začínáme sít hrášek pro červencové sklízení, ale i hlavní plodinu – brambory.
Semena některých zelenin můžeme zasít do nádob a truhlíků s čerstvým kompostem. Tímto
způsobem narostou až do stadia sazeniček - semenáčků, než je dáme ven do půdy. Nyní
provádíme i sázení letního zelí, růžičkové kapusty, brokolice, květáku a pórku. V květnu
budou z nich dostatečně vyrostlé sazenice pro umístění venku.
V ovocné zahradě přikrmujeme hnojivem angrešty, rybízy, jabloně a hrušky. Podobně
i rychle rostoucí ovoce jako černý rybíz, ostružiny a maliny budou potřebovat naše
velkorysé dávky zdravého kompostu, aby nám poskytli nejlepší plody. Jakmile přidáme
hnojivo, je dobré přikrýt zem vrstvou mulčovací směsí, kterou potlačíme plevel a zároveň
pomůžeme zadržet vlhko.
Na konci dubna nás potěší visící košíky s rostlinným materiálem, které mohou zvýraznit
vzhled našich teras, lodžií a jiných zákoutí v zahradě. Měli bychom mít jistotu, že mrazy
definitivně skončily.
Rozsaďte rajské výsadby, baklažány, papriky a okurky koncem dubna a začátkem května
do zahrady, jakmile jsou dost velké pro přesazování.
Královna květů
Pro miliony evropských obdivovatelů růžových keřů přišel čas na postřikování fungicidem,
které ochrání dřeviny a keře proti škodlivému hmyzu a proti zmrzačení infekčními
nemocemi, a plísněmi. Všechny chemické koncentráty, které jsou amatérským
zahradníkům k dispozici, jsou testované a jsou pod kontrolou nové legislativy EU. Jejich
úkolem je chránit rostlinu uvnitř rostlinných listů od budoucího útoku mšicí, plísní, hmyzu
a infekcí. Ve skutečnosti, když děláte postřiky růže každých pár týdnů v průběhu vegetační
doby, můžete se těšit z výhod v podobě silných keřů plných tmavozeleného listí, které budou
produkovat mnohem víc krásných květů.

Na konci měsíce je už příliš pozdě ořezat růže, tak jestli jste na to dříve neměli
čas, jen je nechte růst přirozeně.
Těžké zimní období zmenšilo zásoby živin v půdě, ve které jsou zasazené růže, stromy
a keře. Jako ostatní rostliny na zahradě, i jejich kořeny potřebují čerpat živiny, aby se jim
dařilo růst a kvést. Tradiční způsob, jak hnojit růže, je umístit silnou vrstvu hnoje kolem
kořenné oblasti. Nalezení dobře zetlelého hnoje není snadná věc, a proto raději koupíme
pytle smíchané organické hmoty a živin, které udělají podobnou práci. Nakonec budete
odměnění krásnou ukázkou kvalitních růží. Pozorujte rostlinu a snažte se jí zbavit chorob,
které ji oslabují. Účinně se zbavíte mšicí s pomocí lepových desek žluté barvy, které můžete
rozvěšet na napadené rostliny. Lze je zakoupit v zahradnictví.
Chraňme je, zaslouží si naší pozornost
Příčinou rzí na rostlinách jsou zanesené houbové výtrusy, zejména na listech pelargónie
a fuchsie. Rzí poškozené části opakovaně odstraňujeme a zničíme, případně použijeme
speciální fungicidy, pokud rez na rostlině zůstává. Jestli nové listy vašich rododendronů,
kamélií nebo citrusových stromů vypadají mírně žlutě mezi žílami, pak jim musíme
poskytnout zvláštní železitý nálev, případně směs granulí s obsahem tohoto důležitého
prvku. Jediné ošetření za rok zmírní nedostatek železa a zabezpečí vašim rostlinám
dostatek této látky.
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Azalkám, rododendronům a kaméliím nevyhovuje silně vápencová půda. Milují kyselé
prostředí, a jestli použijeme správnou kombinaci hnojiv, bude se jim dařit. Rostliny
pěstované v kontejnerech, by měly mít odkapní mísu pod nádobou, aby se neplýtvalo
vlhčením umělými hnojivy naslepo. Na minimalizaci vody si vybírejte vhodnější nádoby
na rostliny (například z kameniny), které udrží vlhkost o mnoho déle. Pokud chceme šetřit
vodou na zahradě, pomůžeme si snižováním vlhkosti, která se vypařuje z povrchu půdy.
Uděláme to rozprostřením vrstvy organické mulčovací hmoty přes půdu (dřevěné třísky,
zapařená sláma…atd.).
Cokoli, co redukuje vypařování, se na rostliny hodí. Mulčování je v poslední době velice
rozšířenou a oblíbenou ochranou vysazených rostlin, keřů i stromů. Nejkvalitnější
mulčovací hmota je směsí borové a smrkové kůry. Její význam je důležitý: zabraňuje tomu,
aby se půda příliš zahřívala. Klaďme v tenkých vrstvách tyto třísky, které izolují půdu,
snižují účinky větrů, eliminují plevel a zároveň dovolí vsáknout srážkovou vodu a držet
půdu rovnoměrně vlhkou.
Instalujte do zahrady závlahové zařízení, které omezí množství vody. Časované vlhčení
je opravdu účinnou cestou, jak ušetřit peníze.
Když v dubnu věnujete zahrádce své srdce i volný čas, později se svému majiteli odmění
a přinese potěšení z práce, kterou jste vynaložili.

Charita Hlučín obnovuje pravidelný sběr šatstva

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva:
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:
Šatstvo bude nejprve ve spolupráci s Charitou Hrabyně vytříděno, nejpoužitelnější
a nejkvalitnější části oblečení budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí
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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 viditelně
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!

CHARITA
HLUČÍN

Děkujeme.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Dění v mateřské škole:
Je jaro se vším všudy. S krásným teplým počasím, počínajícími pracemi
na zahrádkách a v MŠ také s neštovicemi, kterým se podařilo prořídnout řady dětí.
Po čtrnáctidenních cyklech se skoro všechny děti již stačily vystřídat a počítáme,
že do deseti dnů už budou všechny děti zase zpátky ve školce.
Připravujeme se na Velikonoce a s tím spojenou výzdobou v MŠ, děti budou tvořit
klasická velikonoční vajíčka, pomlázky, zajíčky. Upečeme si spolu beránky a samozřejmě je
také sníme.
Navíc nás čeká vystoupení větších dětí na Přehledu dramatické tvorby pro děti
předškolního věku v polském Tworkově. Děti pilně nacvičují, je to však obtížné, když nám
tolik dětí chybí. Ale máme ve školce děti velmi šikovné a ty se svůj program rychle doučí.
A co nás trápí ?:
Když přijdete na zahradu mateřské školy, upoutá Vás pohled na polámané
a poničené hopsadlo „kačenky“, na kterých se asi chtěly pohoupat děti o hodně těžší,
než kačenky snesly. Navíc jsme museli na pokyn bezpečnostního technika odstranit dřevěný
most a pyramidu. Ty byly zčásti prohnilé a zčásti také poničené vandaly, kteří se nám
po zahradě stále častěji pohybují. Ničí nám vybavení, přeskakují a přelézají ploty a tak také
pletivo dostává zabrat. Že každé pondělí školnice sbírá po zahradě a pod stoly pro děti
nedopalky cigaret, krabičky od cigaret, papíry apod. , to se stává již běžnou činností.
V křoví jsou odhozené láhve od alkoholu ( nedávno láhev od Vodky si dokonce odložili
na okno MŠ), džusů a papíry od sladkostí. Na zahradě máme věčně nepořádek, ale nejvíce
nás zlobí to, že nám ničí majetek.
Budeme muset najít řešení, jak tyhle „vandaly“ zvěčnit kamerovým systémem
či jiným vhodným způsobem a dle zákona postihovat tyto nebo jejich rodiče. Již několikrát
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jsme tyto odrostlé děti upozorňovali, ale nesetkalo se to s velkou odezvou.
Prosíme tedy všechny, kteří na zahradě MŠ nebo školním hřišti někoho uvidí,
prosím, vyfoťte je a zašlete na adresu OÚ nebo přímo na adresu ZŠ a MŠ Šilheřovice.

ZÁPIS DO MŠ ŠILHEŘOVICE
Zápis proběhne 24. 4. 2014 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách mateřské
školy.
Zákonní zástupci si s sebou přinesou:
•
•
•
•
•
•

vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list dítěte (ke stažení na webových
stránkách MŠ nebo k vyzvednutí v MŠ)
Žádost o přijetí dítěte do MŠ (ke stažení na webových stránkách MŠ
nebo k vyzvednutí v MŠ)
rodný list dítěte
u rozvedených rodičů číslo rozsudku
průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
čestné prohlášení o zaměstnání rodičů
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ZŠ ŠILHEŘOVICE
Akce Základní školy Šilheřovice v březnu 2014
Den

3.3.
7.3.
8.3.

10.3.

11.3.

11.3.
13.3.
17.3.
18.3.
19.3.

20.3.

20.3.

21.3.

23.3.
26.3.

Akce
Street Hockey - Hlučín x Šilheřovice Organizace: Mgr. Tichá,
Mgr. Ďurajková
Výt. soutěž KNIHA A JÁ – 5. tř. (Mgr. Kačmářová) a 9. tř.
(Mgr. Žvaková)
Den pro ženu – na této akci UR vystoupili žáci dramatického kroužku
(Mgr. Lukavcová), Rytmika (Mgr. Kačmářová), 7. – 9. tř. (Mgr.
Válová), mažoretky (p. Adamcová)
Matematická soutěž KOSOČTVEREC – 5.tř.(Mgr.Kačmářová)
60 soutěžících ze 14 škol. Hodnocení: 1. místo: Tereza Lipinská
2. místo: Tereza Sobolová
3. místo: Tomáš Sobol
15. výročí příhraniční spolupráce se ZŠ v Chalupkách za přítomnosti
všech zaměstnanců ZŠ a přestavitelů Unie rodičů, Školské rady a
obce.
Beseda o Ugandě a Keni s panem Emanuelem Aisu v anglickém
jazyce
(organizace Mgr. Hluchníková)
Výtvarná soutěž hlučínských školních družin (I. Koperová) Umístění:
3. místo: Dominika Nováčková
Ostrava – Budiž světlo – 7. + 8. tř. (Mgr. Řehánková, Mgr.
Ďurajková)
MINIUNI 4. + 5. tř. – svět miniatur – architektonické památky
Evropy
(tř. učitelé)
Velký svět techniky Ostrava – 2. stupeň (tř. učit.)
Soutěž v ZOO – družstvo mladších a starších žáků
(Mgr. Tichá, Mgr. Veřmiřovská)
9. tř. získala 1. místo a postoupila do dalšího kola 12.4.2014
Filip Steppek
Petr Lazar
Lucie Tkačíková
Darina Fulnečková
Lukáš Maloň
Divadelní přehlídka dětských souborů v Opavě – literárnědramatický kroužek (Mgr. Lukavcová)
Mezinárodní taneční a hudební soutěž v Chalupkách,
S tanečními čísly vystoupily Berušky (2. místo), Rytmika
(1. místo) a žáci 9. tř.(rovněž 2. místo).
Vystoupení nacvičily p. Iveta Koperová a Mgr. Pavla Kačmářová
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat Radě obce Šilheřovice za
zajištění autobusu na tuto soutěž.
Klub důchodců – program Mgr. Lukavcová a Mgr. Válová
Ostrava Vítkovice – Tajemství vesmíru (8. a 9. třída)
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26.3.
30.3.
31.3.

Knihovnická lekce – 1. – 5. tř. Téma: bajky, báje, pověsti
Vítání občánků – program Mgr. Řehánková
Přátelské setkání základních škol z Markvartovic a Šilheřovic
- turnaj 5. tříd ve vybíjené v tělocvičně naší školy

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

Je Vaše dítě pohybově nadané a rádo
sportuje? Pak hledáme právě Vás.
Přiveďte své dítě do kolektivu
spoluhráčů a dejte mu příležitost bavit
se nejpopulárnějším sportem.
TJ sokol Šilheřovice nabírá mladé hráče do všech
věkových kategorií, proto neváhejte a kontaktujte
nás.
Všichni kluci, kteří si chtějí s námi zatrénovat nebo nám předvést své dovednosti, jsou
srdečně zváni.
Tréninky mini žáků: každé pondělí a středu od 17:00 hodin na hřišti (od 3-10 let).
Tréninky žáků: každé pondělí a středa od 17:30 hodin na hřišti (od 10-15 let).
Tréninky brankářů: začínají 17. 4. 2014 od 16:30 hodin a pak po domluvě s trenérem.
kontakt-Roman Schulla, tel. č. 605 417 310
Vážení fotbaloví fandové, zima je za námi a naši mini žáci začali trénovat na fotbalovém
hřišti. Své první mistrovské utkání v jarní části soutěže odehrají 14. 4. 2014 v 16:30 hodin
v Kozmicích. Po zdařilé zimní přípravě, kterou jsme absolvovali v místní tělocvičně,
očekáváme dobré výsledky.
Děkujeme za podporu Obecnímu úřadu Šilheřovice za umožnění tréninků v zimním
období, vedení TJ Sokol Šilheřovice za maximální podporu a panu Ing. J. Šilhánovi
za zakoupení nových fotbalových míčů a lahví na pití. Myslím, že si to naši nejmenší
zaslouží.
Všem fotbalistům přeji úspěšnou jarní sezónu.
Roman Schulla

Vážení sportovní fanoušci,
začátek jarní sezóny potvrdil dobrou formu našich hráčů. Muži „A“ zvítězili v prvním
zápase jarního kola nad Dolní Lhotou 3:1 a v Darkovicích remizovali 2:2. Mužům „B“
se v prvním zápase na domácím hřišti nedařilo a prohráli s Horní Lhotou 1:3. Dorost
remizoval v Darkovicích 2:2.
Oproti rozpisům, které byly přílohou minulého zpravodaje, došlo k těmto dvěma změnám
zápasů minižáků: První zápas odehrají minižáci v pondělí 14. 4. 2014 v 16:30 v Kozmicích
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(jak už výše zmiňoval p. Schulla). Druhý zápas pak odehrají ve středu 16. 4. 2014 v 17:00
na domácím hřišti proti Darkovičkám. Data ostatních zápasů zůstávají nezměněna.
Při návštěvě areálu TJ SOKOL Šilheřovice se můžete přesvědčit o kvalitní údržbě našeho
hřiště, o které se starají pánové Jaroslav Buchta a Martin Hudeček.
Také se můžete přesvědčit o pokračující stavbě nových šaten, na dostavbu kterých jsme
dostali dotaci z Euroregionu Silesia. Dotace je určena na elektroinstalaci, sanitární zařízení
a na vybavení šaten nábytkem. Zbývající práce provedeme svépomocí. Díky letošní zimě
práce na stavbě nemusely být přerušeny. Tyto práce se mohou dít také kvůli velké
obětavosti lidí, jakými jsou Milan a Michal Kačmařovi a dalších členů TJ SOKOL
a výkonného výboru. V současné době finišujeme a připravujeme stavbu na to, aby mohly
nastoupit firmy na práce, kterých se týká dotace.

Také chci zde poděkovat za celou organizaci prací na stavbě Štěpánovi Kopiovi. Přeji mu,
aby na jeho srpnové narozeniny byla již stavba nových šaten zkolaudována.

Ing. Jiří Thomas

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE
Pozvání na Rybářské závody
Spolek rybářů Šilheřovice Vás srdečně zve na tradiční Rybářské závody konající se

dne 3. května 2014 na Zámeckém rybníku v Šilheřovicích.
Prezentace začíná v 6.00 hod.. Start začíná v 6,30 hod. Startovné 150,-Kč.
Pro nejlepší lovce čeká bohatá odměna, proto si vezměte sebou prut s návnadou a přijďte
s dobrou náladou.
Předprodej vstupenek a rezervace od 19. 4. 2014 na tel. č. 775 062 773 pan Lubomír
Michálek ml.

SVAZ VČELAŘŮ ŠILHEŘOVICE
Včelaři informují
Letošní teplá zima a brzký nástup jara s sebou nese i dřívější probuzení přírody a také
včelstva našich včelařů se oproti jiným letům dobře a rychle rozvíjejí. Rychlý rozvoj
včelstev má někdy za následek jejich přirozené rozmnožování, to je rojení včelstev. Rojnové
včelstvo zpravidla při hledání svého nového příbytku uletí vzdálenost běžně cca 2 km, často
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se ještě usadí někde na keři nebo stromě v zahradách kolem rodinných domů. Pokud se tak
stane, stačí pak zavolat na níže uvedená telefonní čísla našich včelařů, členové našeho
včelařského spolku roj odborně sundají a odnesou. Není se třeba včel v roji bát, mají v této
situaci už po milióny let jedinou starost-neztratit svou včelí královnu a najít vhodnou
dutinu ve stromě, svůj nový příbytek.
Tel. 603 820 421 - Ing. Martin Čecháček
Tel. 605 948 128 - p. Chlebiš Erich
Předseda spolku včelařů
Ing. Martin Čecháček

POZVÁNKA
KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE
ŠILHEŘOVICE
srdečně zve všechny zájemce z řad babiček a maminek s děvčaty v rámci
podpory zachování velikonočních tradic na

„MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK“

S SEBOU SI PŘINESTE VYFOUKNUTÁ VAJÍČKA A VOSKOVÉ PASTELKY. MALOVÁNÍ
PROBĚHNE POD VEDENÍM INSTRUKTORKY.

V sobotu 12. 4. 2014 od 16:00 hod.
sál Obecního úřadu v Šilheřovicích

Kdy se sejdeme:
Kde:

Za pořadatele zvou
Jarmila Thomasová a Jana Gebauerová
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Pálení čarodějnic a stavění máje
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Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice
opět pořádá ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2014

ukončení školního roku

STANOVÁNÍM
na téma ,,VOJNA JAKO ŘEMEN“
V případě zájmu, prosím kontaktujte
p. Karlu Smolkovou te.725 373 403
do 30. 4. 2014
Přihlášky si vyzvedněte prosím v Rothschildově cukrárně.
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p.
č.

Název akce

Termín

2.

Malování velikonočních vajíček

12. 4. 2014

5.

Wielkanocna Procesja Konna w
Bieńkowicach
Międzynarodowy Przegląd
Teatrzyków Przedszkolnych w
Tworkowie pod patronatem Starosty
Raciborskiego
Koncert „Hudba nezná hranic“

6.

Koncert ke Dni matek

3.

4.

7.
8.

21. 4. 2014

Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice

24. – 25. 4.
2014

Gmina
Krzyzanowice

3. 5. 2014

Obec Hať
Obec
Šilheřovice

11. 5. 2014

Mezinárodní noční soutěž hasičů
družstev mužů i žen
Noc kostelů s programem – koncert
aj.

Organizátor

16. 5. 2014

Obec Píšť

23. 5. 2014

Obec Píšť

9.

Pivní slavnosti

23. – 24. 5.
2014

Obec Píšť

10.

Koncert Poświęcony Pa-mięci
Franciszka Liszta i Ludwika van

24. 5. 2014

Gmina
Krzyzanowice
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Beethovena
12. výroční ustanovení Mariánského
poutního místa Píšť s venkovní
křížovou cestou – pouť Hlučínského
děkanátu
II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych i Wybory
Najsympatyczniejszej Nastolatki
Gminy Krzyżanowice
Młodzieżowe Zawody Strażackie
CTIF w Krzyżanowicach
XVI. ročník soutěže mladých hasičů
„O putovní pohár starosty obce“
XV. ročník turnaje v kopané žáků „O
putovní pohár starosty obce“
Nocne Zawody Pożarnicze w
Bolesławiu
Haťský odpust
Powiatowe i Międzynarodowe Zawody
Sikawek konnych w Bieńkowicach

7. 6. 2014

Obec Píšť

7. – 8. 6. 2014

Gmina
Krzyzanowice

15. 6. 2014

Gmina
Krzyzanowice

??
21. 6. 2014
??
21. 6. 2014
21. 6. 2014
22. 6. 2014
5. – 6. 7. 2014

19.

Pivní slavnosti 2014

12. 7. 2014

20.

Tradiční turnaj v minigolfu
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o
Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
Odpustová veselice ODPUST – FEST
2014 pro starší a pokročilé na
prostranství před obecním úřadem
ODPUST – odpustový koncert
duchovní hudby
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (konání 2
bohoslužeb a odpolední koncert
duchovní hudby)

17. 7. 2014

21.
22.
23.
24.
25.

26. 7. 2014

9. 8. 2014

Obec Píšť

9. 8. 2014

Obec Píšť

10. 8. 2014

Obec Píšť

17. 8. 2014

27.

XXI. Dožínková slavnost
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starostky obce“

24. 8. 2014
9. 9. 2014

34.

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

13. – 14. 9.
2014
19. – 21. 9.
2014
21. 9. 2014
21. 9. 2014
11. – 13. 10.
2014
23. 11. 2014

35.

Pletení adventních věnců

29. 11. 2014

36.
37.

Výstava chovatelů
Vánoční ladění

Listopad 2014
Prosinec 2014

30.
31.
32.
33.

Dożynki Powiatowe w Bieńkowicach
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Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať
Gmina
Krzyzanowice
Obec
Šilheřovice
Obec Píšť
Gmina
Krzyzanowice
Obec Píšť

Šilheřovický odpust

29.

Obec Hať

8. - 11. 8.
2014

26.

28.

Obec Hať

Obec
Šilheřovice
Obec Hať
Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať
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: Ing. Radmila Vrbická
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích

INZERCE
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