
 
    Šilheřovický zpravodaj 

 
 

Září 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace z Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie 
v budovách veřejného sektoru.  

Poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 

  

ÚVODNÍ SLOVO 
 
     Vážení a milí spoluobčané, 
 

jistě jste si všimli, že v období prázdnin a také nyní na počátku nového školního roku 
panuje v naší obci čilý stavební ruch. Školní budova vyššího stupně je zateplená a jsou v ní 
vyměněna okna, ve sportovně rekreačním areálu Baumšula nám před očima roste budova 
šaten a sociálního zázemí, staví se nová komunikace U Obory, předáno bylo staveniště 
revitalizace koryta šilheřovického potoka v úseku od ulice Ke Kovárně po mostek 
komunikace III/4696 na ulici Horní, v nejbližších dnech bude zahájena stavba dešťové 
kanalizace na ulici Kostelní, proběhlo výběrové řízení na koupi samosběrného čistícího 
vozu a příští týden bude vyhlášena výzva na podání nabídek na regeneraci části aleje na 
Pasecké cestě. 
     Všechny výše uvedené stavby a neinvestiční akce budou pořízeny, kromě revitalizace 
koryta potoka, z dotačních prostředků operačních programů životního prostředí, 
z ministerstva pro místní rozvoj ČR a z prostředků přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
2007 – 2013.  
     Od podání žádosti o dotaci vede ještě dlouhá cesta k jejímu přiznání a zahájení vlastní 
realizace. O některé finanční prostředky bylo požádáno již v minulém roce a teprve nyní, 
v poslední čtvrtin ě roku, může dojít k jejich čerpání. To jen pro vysvětlení těm, kteří 
poukazují na nějaké „načasování“ stavebních prací. Mně hlavně těší to, že jsem svou prací 
mohla přispět spolu se svými kolegy zastupiteli a zaměstnanci k tomu, aby naše obec byla 
zase o něco hezčí a bydlet v ní bylo privilegium každého občana. 
     Vážení spoluobčané, máme před sebou závěrečné dny volebního období současného 
zastupitelstva, protože 10. a 11. října budete mít možnost zvolit zastupitele nové. Práci těch 
dosavadních představitelů obce si pravděpodobně každý z Vás zhodnotí podle svého. Mně 
dovolte, abych poděkovala především aktivním členům rady obce a zastupitelstva za jejich 
korektní a věcnou práci. Troufám si říci, že většinu naplánovaných akcí se nám podařilo 
zrealizovat, o všech jste byli průběžně informováni ve zpravodaji a pokud sledujete 
informace z jednání zastupitelstva, můžete potvrdit, že ve většině případů byla podpora 
akcí stoprocentní.  
     Děkuji také Vám, spoluobčanům, zejména za to, že jste dokázali poukázat nejen na 
některé nedostatky, ale také na to, co se nám podařilo. A nyní máte možnost, přesto že jsme 
teprve na začátku školního roku, vystavit nám, současným zastupitelům obce, svou volbou 
vysvědčení.   
 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce  
 
 

 

ZHODNOCENÍ ROKU 2014 
 
 Vážení spoluobčané,  
 
       dovolte mi informovat Vás o dosažených výsledcích spolupráce stran  KDU-ČSL, ODS 
a TOP 09 v roce 2014.  Zástupci těchto stran vytvořili v roce 2010 koalici za účelem správy 
a rozvoje obce v období let 2010 - 2014. 
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Oblast správy obce a údržby obce 
• Zaměstnanci obce zvyšují svou odbornou způsobilost pro výkon samosprávy i státní 

správy absolvováním školení a kurzů 
• Školení zaměstnanců údržby obce v rámci BOZP 
• Nákup velkoplošné sekačky a vysavače na trávu – nástavba k traktoru KIOTI 
 
Místní komunikace a doprava 
• Samosběrný zametací vůz k čištění komunikací – z dotačního titulu na akci „Snižování 

prašnosti v obci Šilheřovice“ z Operačního programu Životní prostředí 
• Ke zvýšení bezpečnosti výjezdu na hlavní silnici III/4696 bylo přistoupeno k osazení 2 ks 

dopravních zrcadel na ulici Střední 
• Realizace projektu řešení dopravní situace na ulici Dolní u Dolního dvora – snížení 

rychlosti na 30 km/hod., osazení dopravního zrcadla, směrových sloupků a vodorovného 
značení. Projekt byl schválen Policií ČR a odborem dopravy MěÚ Hlučín 

• V současné době se provádí oprava změny výšek kanalizačních vpustí na silnici III/4696 
procházející naší obcí (provozovatelem kanalizace je obec, tuto opravu financujeme 
z vlastních prostředků) 

• V řešení je dynamický zpomalovací semafor (Dopravní inspektorát, Městský úřad 
Hlučín)   

• Větší bezpečnost našich nejmenších při přecházení komunikace v době příchodu 
a odchodu ze školy zajišťuje proškolená osoba údržby obce 

• Zahájena byla rekonstrukce komunikace U Obory, stavba „13 TI Šilheřovice“ – dotace 
z ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu „Podpora výstavby technické 
infrastruktury pro rok 2014“ 

• Pokračujeme v řešení majetkových vztahů (dědické řízení) týkajících se komunikace 
„Důlky“ – byla podána žádost o dotaci v rámci Programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polsko 2014 – 2020 s názvem „Zvýšení dopravní dostupnosti 
kulturn ě-přírodních zajímavostí, rozvoje a konkurenceschopnosti polsko-českého 
pohraničí – trojstranný polsko-český projekt: Bohumín CZ – Krzyzanowice PL – 
Šilheřovice CZ“ 

• Výše uvedená komunikace byla částečně vyspravena recyklátem 
• Opravy se dočkala zeď na ulici Ovocné 
• Vybudována byla opěrná zeď na ulici Zahradní, byly osazeny obrubníky a dopravní 

zrcadlo pro zlepšení přehlednosti jízdy 
• V současné době probíhají po schválení všemi zastupiteli obce jednání o prodeji části 

komunikace p. č. 1685 (komunikace přes Černý les směrem na Petřkovice) s Lesy ČR 
(možnost vzniku in-line bruslařské dráhy v délce 5 km) 
 

Čistírna odpadních vod, kanalizace, vodovod, vodní tok, protipovodňová opatření 
• Výměna kyslíkové sondy zařízení čistírny odpadních vod 
• Po předání staveniště byla zahájena stavba „3 TI Šilheřovice“ – prodloužení 

kanalizačního řádu pro odvedení povrchových a dešťových vod na ulici Kostelní – 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu „Podpora výstavby 
technické infrastruktury pro rok 2014“ 
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• V rámci zateplení a výměny oken školy horního stupně bylo provedeno napojení svodů a 
okapů na dešťovou kanalizaci, nově bylo řešeno i umístění hromosvodů na budově 

• V současnosti se zpracovává pasport hydrantů obce 
• Došlo k výměně další části vodoměrů v bytových jednotkách obce 
• Proběhlo částečné vyčištění toku potoka zaměstnanci obce a prázdninovými brigádníky, 

v jarních a letních měsících roku byly pravidelně udržovány svahy koryta potoka 
sečením trávy 

• Byla zahájena oprava koryta potoka v části od ulice Ke Kovárně po mostek komunikace 
III/4696 na ulici Horní – realizace úseku č. 3 projektu „Revitalizace koryta 
Šilheřovického potoka“ – bude financováno z vlastních prostředků obce 

• V rámci zpracování „Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových 
opatření“ byly probrány možnosti těchto opatření s majiteli pozemků. Na zpracování 
této studie obec čerpá dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
 

Bytové a nebytové hospodářství 
• Probíhaly pravidelné opravy elektroinstalací a plynových kotlů bytů v majetku obce, 

zajišťovány byly pravidelné revize elektřiny, plynu a spalinových cest 
• Dle schválené projektové dokumentace byla provedena demolice bytového domu čp. 142 

na ulici Dolní 
• Proběhla výměna střešní krytiny a hromosvodu na domě čp. 162 na ulici Dolní 

(Rickovec) 
• Došlo ke zkolaudování úprav domu čp. 5 na ulici Dolní (Holubovec) 
• Byly zahájeny práce na zhotovení projektové dokumentace „Výstavby bytového domu 

podporovaného bydlení v obci“, jehož výsledkem bude stavební povolení pro výstavbu 8 
bytových jednotek určených pro seniory 
 

Veřejné osvětlení 
• Vedle běžné údržby byla provedena obměna dalších lamp veřejného osvětlení 
• Zpracován byl pasport veřejného osvětlení obce 
• K rozšíření veřejného osvětlení dojde v části ulice U Obory dle nové projektové 

dokumentace 
 

Sběr a svoz odpadů 
• Dochází k pravidelnému každotýdennímu úklidu příkop podél příjezdových a ostatních 

komunikací na našem katastru 
• Monitorujeme prostory bývalých černých skládek na katastru naší obce 
• Průběžně provádíme úklid v okolí nádob na tříděný odpad a podílíme se na odvozu 

velkoobjemového odpadu 
• Dle požadavků jsme zajistili přistavení dalších nádob na tříděný odpad a sběr šatstva 
• Tradi čně jsme spolu s Diakonií Broumov organizovali sběr šatstva, povlečení, hraček 

atd.  
 
 
 



- 5 - 

 

Veřejně prospěšné práce 
• Veřejně prospěšné práce jsou významnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti v naší 

obci. Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě 
veřejných prostranství, úklidu komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch 
obce. Tyto pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce. 
V současnosti zaměstnáváme čtyři občany naší obce 

 

Cestovní ruch a životní prostředí  
• Pověření zaměstnanci obce stále doplňují informace na nové webové stránky obce  
• Pokračovala obnova alejí v extravilánu obce, došlo k ořezu stromů ohrožujících 

bezpečnost osob 
• Věnovali jsme se sečení příkopů podél alejí, prováděli jsme kompletní údržbu zeleně 

v obci 
• Členové komise životního prostředí se věnovali několika případům žádostí o kácení 

dřevin (dojde k nim v podzimních měsících roku) 
• V letošním roce jsme ukončili rekonstrukci a novou výsadbu svahu za základní a 

mateřskou školou na ulici Střední, dojde ještě k posečení celého svahu – dotace 
z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

• Došlo k výběru dodavatele akce „Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem“ 
(jedná se o svah za obecním úřadem), úprava břehu by měla být dokončena v listopadu 
tohoto roku – dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny 

• Získali jsme dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – 
Zlepšování přírody a krajiny na akci „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa 
(jedná se o část aleje na Pasecké cestě) – v nejkratší době bude vyhlášena výzva na 
podání nabídek 

 

Vzdělání, kultura a sport, informovanost občanů 
• V období prázdnin probíhaly stavební úpravy horní základní školy, a to provedení 

zateplení venkovního pláště budovy a výměna oken – dotace Ministerstva životního 
prostředí – Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách 
veřejného sektoru 

• V období prázdnin byla provedena oprava venkovního schodiště budovy základní školy 
nižšího stupně a mateřské školy 

• Probíhá výstavba šaten a sociálního zázemí v areálu Baumšula s názvem akce „Kultura, 
rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ – dotace z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013 

• V tělocvičně byla prováděna pravidelná údržba plochy, bylo pořízeno nové cvičební 
náčiní – švédská bedna a náčiní pro skok vysoký 

• V oblasti kultury jsme pořádali nové nebo již tradiční akce -  Novoroční koncert, 
Tradi ční ples obce, Malování velikonočních kraslic, Pálení čarodějnic, Stavění a Kácení 
máje – Den dětí, Vítání občánků, Setkání s jubilanty, Strassenfest, Pivní slavnosti, 
Zdobení adventních věnců, Zpívání u stromečku. Nesmíme opomenout vyzvednout 
kulturní akce místních spolků a sdružení. Důležité je připomenout rozvoj akcí, které 
jsou zcela nezávislé na aktivitách obce a vycházejí z dobrých mezilidských vztahů 
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• Knihovna byla doplněna doporučenou literaturou pro maturanty a žáky základní školy. 
Spolu s nově zakoupenou literaturou, regionálními putovními soubory i darovanými 
soubory knih je zde velký výběr klasické i moderní literatury 

• Dle našeho názoru došlo ke zvýšení informovanosti Vás, občanů, častější periodicitou 
vydávání „Šilheřovického zpravodaje“ a rozšířením témat, kterými se zabývá, velkým 
přínosem pro předání informací je využití místního rozhlasu 
 

Bezpečnost a zásahová jednotka obce 
• Zásahové jednotce naší obce byly zakoupeny prostředky usnadňující jejich práci 

v terénu 
• Naše obec byla Moravskoslezským krajem zahrnuta do výměny hasičských cisternových 

vozů – naší jednotce byla přidělena cisterna Tatra 815 Hasičského záchranného sboru 
v Ostravě – Zábřehu. Naši „Máničku“ si převezmou hasiči z Budišova n. Budišovkou  

• Nadále se budeme snažit pro zvýšení dopravní bezpečnosti o instalaci inteligentních 
semaforů  

 

Spolkový život v obci a římskokatolická farnost 
• Velmi si vážíme práce, kterou odvádějí spolky v obci – Dobrovolní hasiči, TJ Sokol, 

Unie rodičů, Klub důchodců, Sdružení rybářů, Prajzský sportovní klub, Včelaři 
• Jsme si vědomi přínosu česko-polské spolupráce pro rozvoj naší obce 
• Poděkování za spolupráci zejména při pořádání kulturních programů si zaslouží 

šilheřovická římskokatolická farnost 
 

Financování aktivit obce 
• Většina výše uvedených akcí byla financována z vlastních prostředků obce 
• Úvěr na úpravu koryta potoka – jeho zůstatek pro splacení činí k 31.12.2014 2,5 mil. Kč  
• V tomto roce jsme přijali p řeklenovací úvěr ve výši 10.000.000,- Kč ( úroková sazba 0,76 

% p.a.). Po získání dotačních prostředků po vyúčtování investičních a neinvestičních 
akcí bude splaceno 65% úvěru a zbylé finanční prostředky ve výši cca 3,5 mil. Kč má 
možnost  obec splatit do 20. 7. 2024 
 

Projektové dokumentace staveb zadané ke zpracování v roce 2014 
• Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v obci Šilheřovice (8 bytových 

jednotek) 
• Přestavba horní základní školy na prostory mateřské školky (příprava pro zamýšlené 

budoucí sloučení škol do budovy nižšího stupně, pro které již existuje stavební 
povolení)  

• Příprava podkladů pro projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Polní (Důlky) 
  

Podané a získané žádosti o dotaci v roce 2014 
• Nadace ČEZ – „Stromy 2014“ 
• Operační program Životní prostředí - „Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad 

potokem“ (svah za obecním úřadem) 
• Operační program Životní prostředí - „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“ 

(část aleje Pasecké cesty) 
• Operační program Životní prostředí - „Snižování prašnosti v obci Šilheřovice“ 

(samosběrný čistící vůz) 
• Operační program životního prostředí Fond soudržnosti – „Studie proveditelnosti 

k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření“ 
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• Moravskoslezský kraj – příspěvek na údržbu zeleně  
• Moravskoslezský kraj – příspěvek na hasičskou cisternu T815 
• Ministerstvo pro místní rozvoj, podpora výstavby technické infrastruktury – „13 TI 

Šilheřovice“ (Komunikace U Obory) 
• Ministerstvo pro místní rozvoj, podpora výstavby technické infrastruktury – „3 TI 

Šilheřovice“ (dešťová kanalizace ulice Kostelní) 
• Ministerstvo životního prostředí – Zelená úsporám – „Zateplení a výměna výplní otvorů 

budovy ZŠ a MŠ na ulici Kostelní“ 
 

Podané žádosti o dotaci v roce 2014, kde jsme neuspěli při jejich získání 
• Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko – „Rekonstrukce zastávky 

Fulneček a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci Šilheřovice“ 
• Moravskoslezský kraj – „Stavební úpravy hygienického zázemí základní školy“ 

 

Územní plán obce 
• Usnesením č. 19/2014/14 zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. 3. 2014 vydalo 

v souladu s §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
formou opatření obecné povahy územní plán Šilheřovice 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI P ŘÍZEŇ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2010 – 2014! 
 
 

Ing. Jarmila Thomasová, v.r.            Mgr. Radek Kaňa, v.r.  Mgr. Petr Prášek, v.r. 
 
 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13.8. 2014 č.111/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 111/2014/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Sadové úpravy veřejných ploch – 
svah nad potokem“. Dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez 
DPH byla jako vítězná firma vybrána firma Petr Vykrut – zahradní 
služby, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava - Hrabůvka s nabídkovou cenou 
283.104,00 Kč bez DPH 

ad 111/2014/2 Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „Sadové úpravy 
veřejných ploch – svah nad potokem, a to firmou Petr Vykrut – zahradní 
služby, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava - Hrabůvka s nabídkovou cenou 
283.104,00 Kč bez DPH 

ad 111/2014/3 Dokumentaci objektu stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na ul.              
U Obory v obci Šilheřovice“. Technickou zprávu zpracoval a stavbu 
provede p. J. Ondruš, Luční 463/2, 747 18 Píšť. Rozpočet stavby včetně 
inženýrské činnosti a poplatků za územní souhlas činí 217.074,- Kč bez 
DPH 

ad 111/2014/5 Text Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky projektu „Snižování prašnosti v obci Šilheřovice“ včetně všech 
příloh 

ad 111/2014/5 Členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

RADA OBCE 
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RO pověřuje: 
ad 111/2014/5 Starostku obce vyzvat tyto firmy k podání nabídky:  

1. Chlebiš s.r.o., Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín 
2. EUROGREEN CZ, s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod 

Jedlovou 
3. Agrocar s.r.o., Česká 685/33, 742 21 Kopřivnice 
4. GARDEN Studio – Zahradní technika, U zoologické zahrady 212/2, 

635 00 Brno, Bystrc 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 1. 9. 2014 č.112/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 112/2014/3  Po dodání nezbytných doplňujících podkladů přijmout dotaci na akci 

„Snižování prašnosti v obci Šilheřovice“ v rámci Operačního programu 
Životní prostředí – prioritní osy 2, podoblasti podpory 2.1.3 „Snížení imisní 
zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ 

ad 112/2014/5 Přijetí podpory na spolufinancování projektu „Regenerace zeleně obce 
Šilheřovice – 1. etapa“ v rámci OPŽP z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR. Podpora činí 5% ze způsobilých výdajů, a to 
125.371,- Kč 

ad 112/2014/6 Přijetí dotace od poskytovatele, a to Ministerstva životního prostředí, na 
akci „Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad MŠ“ 

ad 112/2014/7 Text Smlouvy č. 13148606 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního fondu Životní prostředí, 
prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 – 
Podpora regenerace urbanizované krajiny. Státní fond životního prostředí 
ČR se zavazuje poskytnout dotaci ve výši 32.125,05 Kč. Podpora je určena 
výhradně na akci „Sadové úpravy veřejných ploch“ 

ad 112/2014/9 Udělit Základní škole a mateřské škole Šilheřovice, příspěvkové organizaci, 
Kostelní 230, 747 15 Šilheřovice souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství 
s finančním příspěvkem s příjemcem podpory Střední odborné učiliště 
DAKOL s.r.o., Petrovice u Karviné 570, IČ 25831101 v rámci projektu 
„U čitelé online, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0014“. Projekt je 
realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Na realizaci projektu se finančně Obec Šilheřovice 
ani ZŠ a MŠ Šilheřovice nebudou podílet 

ad 112/2014/13 Pro konání cyklo závodu a následné after party výjimku z Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2011, o rušení nočního klidu, a to na dobu od 22:00 hod. dne 
6. 9. 2014 do 02:00 hod. dne 7. 9. 2014 

ad 112/2014/14 Nákup švédské bedny do tělocvičny ZŠ a MŠ Šilheřovice 
ad 112/2014/16 Text Výzvy k podání nabídky včetně příloh a Zadávací podmínky veřejné 

zakázky „Regenerace zeleně Šilheřovice – 1. etapa“. Výzva bude vyhlášena 
12. 9. 2014 

 
RO projednala: 
ad 112/2014/7 Návrh Smlouvy č. 13148606 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního fondu Životní prostředí, 
prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 – 
Podpora regenerace urbanizované krajiny. Státní fond životního prostředí 
ČR se zavazuje poskytnout dotaci ve výši 32.125,05 Kč. Podpora je určena 
výhradně na akci „Sadové úpravy veřejných ploch“ 
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RO bere na vědomí: 
ad 112/2014/2 Informaci starostky obce o stavu financování investičních a neinvestičních 

projektů v roce 2014, které jsou v současné době ukončeny – „Zateplení a 
výměna oken ZŠ“, realizují se -  „3 TI Šilheřovice“, „13 TI Šilheřovice“, 
„Šatny ve sportovně-rekreačním areálu Baumšula“, „Revitalizace koryta 
Šilheřovického potoka – úsek č. 3“, jsou ve fázi před podepsáním smlouvy 
se zhotovitelem díla – „Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad 
potokem“, dále ve fázi výběrového řízení – „Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z plošných zdrojů – čistící vůz“ a ve fázi před 
vypsáním výběrového řízení – „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. 
etapa“ 

ad 112/2014/3 Registrační list akce „Snižování prašnosti v obci Šilheřovice“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 2, podoblasti 
podpory 2.1.3 „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných 
zdrojů“ 

ad 112/2014/4 Registrační list akce „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osy 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny 

ad 112/2014/12 Výroční zprávu Charity Hlu čín za rok 2013 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
 
Stav finančních prostředků obce ke dni 31.8.2014:                    4 230 484,98 Kč 
 
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014: 

OZO – velkoobjemové kontejnery 27 531,- Kč 
Stavitelství Vilášek – opěrná zeď ul. Ovocná,                 
p. Šlosárková (doplatek) 

74 861,- Kč 

ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy 29 265,- Kč 
Pragoplyn – plyn 5 600,- Kč 
SmVaK 07/2014 – pitná voda 267 850,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 34 248,- Kč 
Domov pro seniory Magnolie – příspěvek na péči 10 000,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
ZŠ Šilheřovice – příspěvek  190 000,- Kč 
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnost 3. Q. 2014 51 988,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky 15 422,- Kč 
Město Ostrava – nákup autocisterny Tatra 815 (JSDH) 1 304 000,- Kč 
Radek Hofrichter – výměna okapů ZŠ 83 029,- Kč 
Tomáš Machala ELTOMACH-oprava hromosvodů ZŠ  29 000,- Kč 
Procházka – stavební firma- stavební dozor ZŠ 24 200,- Kč 
Ing. Stanislav Machala – stavební dozor Baumšula 7 563,- Kč 
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru 14 944,- Kč 
Deutsche leasing – splátka fekálu 10 612,- Kč 
INSAHB, s.r.o. – převodník ČOV 64 856,- Kč 
INSAHB, s.r.o. – instalace měřiče ČOV 5 445,- Kč 
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Dvořák lesy, sady, zahrady – kácení stromů Baumšula 20 570,- Kč 
Tomáš Machala ELTOMACH – oprava VO 88 015,- Kč 
EKOTOXA – protipovod ňové opatření 565 614,50 Kč 
Jana Krupová – sekačka pro údržbu 7 590,- Kč 

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

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
 
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí a do Senátu 
Parlamentu České republiky 
 
Na základě § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
 

na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

starostka obce Šilheřovice oznamuje: 
 

1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 
dne 10. října 2014  od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
dne 11. října 2014  od 08:00 hodin do 14:00 hodin 
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního 
úřadu v Šilheřovicích, Střední 305, Šilheřovice (sál Obecního úřadu v Šilheřovicích). 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 
 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb do zastupitelstva obce volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad 
v Šilheřovicích a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 
 
 
Opisy vodoměrů 
 
Vážení spoluobčané, 
ve dnech 22. 9. – 5. 10. 2014 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude provádět 
naše zaměstnankyně paní Sylva Lazarová. 
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Velkoobjemové kontejnery 
 
Ve dnech 10. – 12. října 2014 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 
 

Umístění: ulice Horní 
  ulice Ke Kovárně 
  parkoviště pod kostelem 
  ulice Maštalní 
  areál Baumšula 
  ulice Dolní (u bývalého statku) 
   

Nebezpečný odpad bude od 10. 10. – 11. 10. 2014. 
Umístění: před budovou obecního úřadu 
Obsluha: 9:00 – 17:00 hodin 
 

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot. 
 
 
 
 
Oznámení pro jubilanty obce 
 
Vážení jubilanti, 
 

ve středu 1. října 2014 od 16:00 hodin v sále v 1. patře  
restaurace Na náměstí se uskuteční již tradi ční „Setkání s jubilanty“.  
 

Žádáme všechny, kteří mají zájem se této akce zúčastnit,  
aby se nahlásili na Obecním úřadě v Šilheřovicích. 
 

Pro účast na této akci je třeba splnit následující podmínky: 
- dosažení věku 70, 75, 80, 85, 90 a více let v roce 2014 
- mít trvalý pobyt v obci Šilheřovice 
- nahlásit se do 24. září 2014 na Obecním úřadě v Šilheřovicích 

 
 

Děkujeme a srdečně zveme 
  Obecní úřad Šilheřovice 

 
  
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
 
Ozdravné léčebné pobyty s doprovodem 
 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí ozdravné léčebné pobyty pro děti s 
doprovodem, více se dozvíte na internetových stránkách, na tomto odkazu: 
 http://www.cpzp.cz/clanek/3991-0-Ozdravne-lecebne-pobyty-deti-s-doprovodem.html. 
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Vzdělávání pro moderní venkov 
 
Obec Šilhe řovice ve spolupráci s organizací Eduwork o.s.  připravila pro všechny ob čany 
naší obce  sérii bezplatných vzd ělávacích seminá řů, které proběhnou v prostorách zasedací 

místnosti obecního ú řadu v Šilhe řovicích. 

 

Vzdělávání pro moderní venkov 

Zúčastněte se bezplatných seminá řů a získejte nové znalosti a dovednosti pro lepší uplatnění 
na trhu práce.  

 
Témata seminá řů: 
1. Základy práce s po čítačem  
2. Práce s textem   
3. Práce s tabulkami  
4. Práce s fotografií, obrázky a videem  
5. Práce s mobilním telefonem a tabletem  
6. Nejužite čnější online služby pro osobní i pracovní život  
7. Finanční gramotnost   
8. Jak založit podnikání  
9. Jak vytvo řit úsp ěšnou nabídku pro zákazníka   
10. Podmínky ziskovosti podnikání   

------------------------------------------------------------------------------- 
 
Můžete se zúčastnit libovolného počtu seminářů podle vlastního zájmu. Kapacita 1 semináře je 
10 osob (6 vyučovacích hodin). Proto neváhejte s p řihlášením, aby na vás z ůstalo volné 
místo . Termíny seminářů budou ve všední dny v odpoledních hodinách  v měsících listopad 
2014 – květen 2015 (přesné termíny budou včas upřesněny). 
 

Kde se p řihlásit : Ing. Eva Kurtinová, tel.: 733 193 807, 
e-mail: modernivenkov@eduwork.cz 
Více na webu: www.modernivenkov.cz 
 
     V úterý dne 23. 9. 2014 v 17.00 hodin v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích 
proběhne informační schůzka pro občany, kteří mají zájem se zúčastnit 
bezplatných seminářů pořádaných organizací Eduwork o. s.,. Na informační 
schůzce se také můžete přihlásit. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 

 
 
Prázdniny rychle utekly a 1. září se sešli letošní prvňáci v doprovodu rodičů na obecním 
úřadě, aby společně s představiteli obce, školy a unie rodičů slavnostně zahájili svůj první 
školní rok. Po pěkném programu, který pro ně připravila paní učitelka Lukavcová se svými 
páťáky, k novopečeným žákům promluvily ředitelka školy paní Žvaková, starostka obce 
paní Thomasová a předsedkyně unie rodičů paní Smolková. Žáci převzali krásné dárky, 
vyfotili se na památku a pak se vydali do školy, aby si prohlédli svou třídu. 
 
Novým žákům přejeme na cestě za poznáním hodně úspěchů a zajímavých zážitků, rodičům 
trp ělivost a radost z jejich šikovných dětí.                                
 
Ludmila Hlavá čková, třídní učitelka 
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UNIE RODIČU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠILHEŘOVICE 

 
Vážení spoluobčané, 

opět zahajujeme nový školní rok, který přinese spoustu zajímavých akcí, které chystáme pro naše děti, 

ale i pro dospělé. 

Chtěla bych se ještě vrátit k loňskému školnímu roku a tímto poděkovat všem rodičům, prarodičům a 

všem těm, kteří podpořili naše akce jak svou pomocí, tak i svou návštěvností. 

Poslední akcí, která proběhla v loňském školním roce bylo ukončení školního roku stanováním, ke 

kterému bych se ještě v krátkosti ráda vrátila. V první řadě bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu, 

který nám přidělil mimořádnou finanční dotaci na tuto akci a tím nám velmi pomohl zpestřit program 

pro děti. Dále bych chtěla poděkovat ředitelce ZŠ p. Silvii Žvakové a vychovatelce p. Ivetě Koperové a 

dětem ZŠ, za vytvoření krásných dekorací. Panu faráři Huvarovi, panu faráři Kowalskému, panu faráři 

Kuchařovi za mši svatou, kterou pro děti jako každý rok připravili, p. Tomáškovi a jeho psovodům za 

krásný program. Velký dík patří i profesionálním vojákům v záloze, parašutistům, p. Jiřímu Medulovi za 

zajištění ukázky zbraní, p. Romanovi Schullovi za ranní rozcvičky. Sponzorům fa ARGOS, fa VEOLIA, 

manželům Tvrdým, TJ Sokolu Šilheřovice (za pronájem hřiště a sociálního zázemí), kuchařkám 

restaurace Katky Lazar Fulnečkové, které pro všechny připravili výborné jídlo.  

V neposlední řadě chci VELMI PODĚKOVAT všem členkám Unie rodičů, jejich manželům a rodinným 

příslušníkům, kteří opravdu velmi obětavě pomáhali nejen při stanování, ale i při ostatních akcích a 

kteří věnovali všem akcím svůj volný čas. 

Pro letošní školní rok 2014/2015 jsme připravili pro děti a dospělé tyto akce: 

4.10.2014 - DRAKIÁDA – hřiště TJ Sokol – zač. ve 14:00 hod 

18.10.2014 - Travesti představení ,,Divoké kočky´´ - místní sál 

předprodej lístků v pondělí 22.9. od 10:00 hod v Rothschildově cukrárně. 

5.12.2014 - Dětské Mikulášské karaoke – místní sál – zač. v 16:30 hod. 

14.2.2015 - Rodičovský ples – místní sál 

28.2.2015 - Dětský maškarní ples – místní sál v 14:30 hod 

7.3.2015 - Den pro ženu  

Červen  -  Ukončení školního roku ,,STANOVÁNÍ´´ hřiště TJ Sokol 

Tímto Vás chceme pozvat na pořádané akce Unií rodičů, protože výtěžek z těchto akcí jde výhradně pro 

naše děti ze ZŠ Šilheřovice. 

Za výbor Unie rodičů 

Karla Smolková – předsedkyně 
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE 

 
Poděkování sponzorům na Rybářských závodech  
 
Spolek rybářů Šilheřovice děkuje těmto sponzorům za poskytnutí daru na Rybářských 
závodech: 
panu Petru Hoškovi, manželům Jarmile a Jiřímu Thomasovým, manželům Piskallovým, 
manželům Návratovým, manželům Vařechovým, panu Tomáši Vařechovi, panu Martinu 
Fulnečkovi, M+K Pekárně, panu Vilibaldovi Thomasovi, panu Jaroslavu Rzitkemu, 
manželům Plačkovým, paní Monice Lenhertové, panu Michalu Návratovi. 
 

Oldřich Chmelař 
předseda Spolku 
 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 

 
Výsledky mezinárodního turnaje „O pohár starostky obce“ 

 
 
Termín:   9. 9. 2014 od 8.30hodin 
 
Účastnici:   Hať, Píšť, Šilheřovice,Chalupki 
 
Program:   Šilheřovice – Hať  1:3 
    Chalupki – Píšť  1:0  
    Šilheřovice - Píšť  0:5 
    Hať – Chalupki  0:3 
    Šilheřovice – Chalupki 0:3 
    Píšť – Hať   3:0 
 
Celkové pořadí:  1. Chalupki 
    2. Píšť 
    3. Hať 
    4. Šilheřovice 
 
O umístění v tabulce rozhoduje: 

• počet bodů 
• vzájemné utkání 
• vyšší počet vstřelených branek 
• větší rozdíl branek 
• los 
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POZVÁNKA 
 

 

Obec Šilheřovice u příležitosti 

Dne seniorů 

zve všechny seniory, jubilanty i ostatní  

na hudební představení  

Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce,  

ve kterém zazní písně Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, 

Františka Kmocha, Václava Bláhy a také staropražské a 

lidové písničky ze všech koutů naší vlasti 

 
 

 „Pod našima okny teče vodička“ 

 

 

Kdy: středa 1. října 2014 v 18.00 hodin 

Kde: Kulturní dům Šilheřovice 

 

Vstup zdarma!               Srdečně zveme 
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          Obec Šilheřovice            Římskokatolická farnost Šilheřovice 

     Střední 305, Šilheřovice                   Na Zkratce 33, Šilheřovice 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

Obec Šilheřovice ve spolupráci  

s Římskokatolickou farností Šilheřovice 

a Sdružením obcí Hlučínska pořádá 

 

  

 

v neděli 5. října 2014 v 15.00 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích 

 

XVII. Setkání chrámových sborů regionu 

Hlučínska 

 

Srdečně Vás zveme na toto setkání. 
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ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA 

v ŠILHEŘOVICÍCH pořádá 

DĚTSKÝ  BAZAR 

oblečení a 

doplňků 
PODZIM + ZIMA 

Kdy?  V pátek 26. září 2014 

V sobotu 27. září 2014 

Kde?  1. patro cukrárny 

V kolik? Od 10:00 do 18:00 hod 

Bližší informace v Rothschildově cukrárně, na Facebooku nebo 

na tel. 725 373 403 
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských 
obcí v rámci česko-polské spolupráce 

 

 

p. 
č. 

Název akce Termín Organizátor 

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 

 
 
 

 

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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