Šilheřovický zpravodaj
Červen 2013

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň
s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními aktivitami, které již v tomto roce byly
ukončeny, probíhají nebo budou teprve zahájeny. Podrobně o nich bylo hovořeno na zasedání
zastupitelstva naší obce dne 19. 6. 2013.

Informace o stavu investičních a neinvestičních akci v naší obci v roce 2013
-

Repase cisternového hasičského vozu (Dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje ve výši 500.000,- Kč jsme obdrželi již v roce 2012, práce byly ukončeny v květnu
2013, kdy také byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 1.207.580,- Kč)

-

Oprava potoka ulice Horní, Dolní a oprava havárie potoka na ulici Dolní (Financování
této důležité stavby proběhlo za pomoci úvěru ve výši 6.000.000,- Kč, 1. splátka úvěru činí
500.000,- Kč a je splatná k 30. 6. 2013, poslední splátka proběhne ke dni 31. 3. 2016)

-

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Šilheřovice – Na Bělidle (Dotace z Programu
rozvoje venkova, proběhlo výběrové řízení, vítězem se stala firma DOPFIN z Dolního
Benešova, celkové náklady stavby činí 1.107.000,- Kč, 90% uznatelných nákladů pokryje
dotace – 996.300,- Kč, stavební práce dle smlouvy budou ukončeny v měsíci září 2013,
žádost o proplacení finančních prostředků musí proběhnout do 20. 12. 2013, finanční
prostředky pro rok 2013 byly alokovány ve schváleném rozpočtu r. 2013)

-

13 TI Šilheřovice (Dotace byla přidělena na stavbu nové komunikace U Obory k novým
rodinným domkům v rámci podprogramu „Podpora výstavby technické infrastruktury
pro rok 2013“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výše přidělené dotace je 650.000- Kč,
které by měly být prostavěny v tomto roce. Stavba komunikace bude ukončena v roce
2014)

-

Výměna oken ve škole, ulice Střední 29 (Žádost o dotaci ve výši 400.000,- Kč jsme
podávali na Ministerstvo pro místní rozvoj – podpora obnovy a rozvoje venkova – dotace
nebyla přidělena – na Zastupitelstvu obce byl schválen návrh na financování výměny
oken formou střednědobého revolvingového úvěru, který by obec mohla čerpat a splácet
dle potřeby 2 roky, poté je možnost prodloužení smlouvy o další 2 roky. Proběhne
oslovení dodavatelských firem a výběrové řízení)

-

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření (Dotace
z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní, celkové náklady 1.497.194,- Kč dotace 90% 1.347.473,- Kč, vlastní prostředky 149.721,- Kč. Je zpracována zadávací dokumentace,
která byla předložena Ministerstvu životního prostředí k posouzení. Poté proběhne
výběrové řízení na dodavatele)

-

Sadové úpravy veřejných ploch – plocha nad ZŠ a MŠ ul. Střední (Dotace byla podána
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu
přírody a krajiny, jedná se o svah nad ZŠ a MŠ, celkové rozpočtové náklady 712.261,Kč, dotace ve výši 534.196,- Kč, vlastní prostředky ve výši 178.065,- Kč. Ukončení
10/2013. Zatím pouze akceptováno, rozhodnutí o přidělení dotace ještě neproběhlo).

-

Sadové úpravy veřejných ploch – plocha nad obecním úřadem (Dotaci jsme požádali
u Nadace OKD – nebyla přidělena)
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-

Revitalizace alejí (Agentura ochrany přírody a krajiny, sdružení Arnika – česká
nezisková organizace – dotace bude podána v měsíci září 2013)

-

Dopravní hřiště sportovně-rekreační areál Baumšula (Dotace byla podána u Nadace ČEZ
– nebyla přidělena)

-

Oprava provzdušňovacího zařízení ČOV (Tato oprava byla provedena firmou ASEKO
s.r.o. Chromeč za 202.191,- Kč. Finanční prostředky pro tento rok byly na opravu
alokovány v rozpočtu obce.)

-

Oprava komunikací – Kostelní, Pasecká cesta, točna autobusů Paseky, Sokolská,
Na Stráni (Oprava komunikací bude provedena v měsíci červenci firmou
EUROVIA CS a.s.)

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám i Vašim dětem popřála před nadcházejícími dny prázdnin
a dovolených příjemně prožité dny odpočinku, mnoho nádherných zážitků, ať načerpáte mnoho sil
a energie do dalších pracovních dní.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013
Projekt „Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“
Registrační číslo CZ.3.22/3.2.00/12.03423

Již v roce 2012 jsme požádali v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007 - 2013 o poskytnutí dotace na projekt „Kultura, rekreace a sport
na česko-polském pohraničí“.
Oznámení o registraci projektové žádosti obdržela Obec Šilheřovice dne 8. 11. 2012. V únoru roku
2013 byl projekt doporučen Monitorovacím výborem ke kofinancování z prostředků Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Našim
polským partnerem je Gmina Krzyzanowice s výdaji na rekonstrukci hřiště u školy v Chalupkách
a související sportovní aktivity.
V našem případě se jedná o výstavbu šaten a sociálního zázemí na již vybudovaném sportovně
rekreačním areálu „Baumšula“ a o nákup terčů pro soutěže hasičů, časomíry, překážek
a odpočinkových setů pro občany obou partnerských obcí. Projekt byl podpořen z Evropského
regionálního rozvojového fondu (ERDF) ve výši 174.756,69 EUR pro oba partnery projektu, tj. 85%
z celkových způsobilých výdajů. Obec Šilheřovice bude z této částky čerpat, jakožto vedoucí partner
projektu, 109.349,10 EUR, tj. cca 2.733.727,50 Kč. Ukončení realizace projektu je stanoveno
v harmonogramu prací na 31. 5. 2015.
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OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013
FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU SILESIA
Projekt „Vybudování protipovodňového systému na česko-polském
pohraničí“
Registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/13.03592

Na základě rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia ze dne 28. 2. 2013 byl
výše uvedený projekt schválen k financování z Fondu mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika s maximální výší dotace 21.607,00
EUR, tj. 85% celkových způsobilých výdajů.
Hlavním cílem projektu je ochrana obyvatel a jejich majetku na české i polské straně hranice
prostřednictvím vybudování protipovodňového systému včasného varování, který se bude skládat
ze dvou částí – kamerového (vizuálního) systému a systému vodoměrné a srážkové stanice.
Obě části systému budou propojeny a výsledky monitorování budou zaznamenávány, zpracovávány
a vyhodnocovány.
Dne 6. 5. 2013 byla podepsána Smlouva o financování výše uvedeného projektu, kdy datum
ukončení fyzické realizace mikroprojektu je určen na 30. 11. 2013. Dne 24. 6. 2013 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodávku a naprogramování kamerového a protipovodňového systému. Jde
o zakázku malého rozsahu.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce obce Šilheřovice
ze dne 19. 6. 2013 č. 16/2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 16/2013/1
Program jednání předložený starostkou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 16/2013/3
Ověřovatele zápisu p. Janu Gebauerovou a p. Jana Čecháčka
ad 16/2013/5
Zprávu starostky obce o kontrole usnesení zastupitelstva obce č. 15/2013 konaného
dne 18. 3. 2013
ad 16/2013/17 B) Další postup pořizování územního plánu obce Šilheřovice v souladu
s ustanovením § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 1 tohoto bodu
jednání ZO
ad 16/2013/18 A) přijetí dotace ve výši 650.000,- Kč na akci „13 TI Šilheřovice“ v podprogramu
„Podpora výstavby technické infrastruktury“ z Ministerstva pro místní rozvoj
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ad 16/2013/19
ad 16/2013/21

B) Použití finančních prostředků na dofinancování výstavby technické
infrastruktury akce „13 TI Šilheřovice“ takto:
r. 2013 – rozpočtové opatření č. 2/2013 ze dne 19. 6. 2013 ve výši 303.712,- Kč
r. 2014 – součást schváleného rozpočtu pro rok 2014
Rozpočtové opatření č. 2/2013
B) Financování provozních potřeb formou revolvingového úvěru u Komerční
banky, a. s. ve výši 1.000.000,- Kč. Revolvingový úvěr bude čerpán a zároveň
splácen dle potřeb a možností obce po dobu dvou let

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 16/2013/4
Platnost zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 15/2013 konaného dne 18. 3. 2013
(ověřovatelé zápisu byli Mgr. Marcela Niedermeierová a Ing. Martin Čecháček)
ad 16/2013/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 64/2013 – 69/2013
ad 16/2013/7
Výroční zprávu starostky obce za rok 2012
ad 16/2013/8
Výroční zprávu společnosti SOMA Markvartovice, a. s. za rok 2012
ad 16/2013/9
Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření územního
samosprávního celku – obce Šilheřovice – za rok 2012
ad 16/2013/11 Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za
rok 2012 ze dne 30. 1. 2013
ad 16/2013/12 Zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2012
ze dne 28. 2. 2013
ad 16/2013/13 Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2012 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
ad 16/2013/14 Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012
ze dne 22. 4. 2013
ad 16/2013/15 Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku
kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012
ze dne 28. 2. 2013
ad 16/2013/16 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
ad 16/2013/17 A) Informaci o postupu pořizování územního plánu obce Šilheřovice
ad 16/2013/20 Zprávu o činnosti finančního výboru Ing. Jiřího Thomase
ad 16/2013/21 A) Informace o stavu investičních a neinvestičních akcí v naší obci v roce 2013
přednesené starostkou obce
Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 16/2013/10 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2012 a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením obce Šilheřovice za rok 2012, a to bez výhrad

RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 5. 2013 č. 68/2013
RO schvaluje:
ad 68/2013/3
Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP v ose 6., podoblasti podpory 6.3 – Obnova
krajinných struktur na údržbu alejí v extravilanu obce
ad 68/2013/4
Znění nové smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a. s.
ad 68/2013/5
Ukončení nájmu bytu č. 7 v bytovém domě na ulici Střední č. p. 117
ke dni 31. 5. 2013
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RO pověřuje:
ad 68/2013/2

Starostku obce jednáním s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu (MěÚ
Hlučín a urbanistické středisko Ostrava) a přípravou rozhodnutí o dalším postupu
pořizování územního plánu, které bude předloženo zastupitelstvu obce dle § 56
stavebního zákona ke schválení

RO bere na vědomí:
ad 68/2013/6
Plnění rozpočtových daňových příjmů za období 01-04/2013, které přednesla
starostka obce
ad 68/2013/9
Žádost o přidělení obecního bytu a rozhodla zařadit žadatelku do pořadníku
žadatelů o byt v obci Šilheřovice
ad 68/2013/12 Informaci starostky obce o probíhajících stavbách a stavu žádostí o dotace, které
obec podala

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 27. 5. 2013 č. 69/2013
RO schvaluje:
ad 69/2013/5
Znění Mandátní smlouvy se společností PPE.CZ, s. r. o., která pro obec zpracuje
zadání veřejné zakázky s názvem „Kultura, rekreace a sport na česko-polském
pohraničí“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
ad 69/2013/11 Znění návrhu servisní smlouvy č. 13/501 firmy DEVELOP centrum, s. r. o.
na provádění servisních prací, a to opravu a údržbu výpočetní techniky,
kancelářské techniky, antivirové kontroly, správu sítě, vzdálenou správu a veškeré
servisní práce včetně pravidelné prohlídky do 6 hodin za měsíc. Poplatek za výše
uvedené činnosti činí 1.750,- Kč bez DPH/měsíc.
ad 69/2013/12 Firmu Eurovia CS, a. s. k provedení opravy místních komunikací ulice Kostelní,
Sokolská, Na Stráni a Paseky – autobusová zastávka. Nabídková cena činí 95.600,Kč
ad 69/2013/15 Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice výjimku z ustanovení č. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, a to ve dnech 8. – 9. 6. 2013
a ve dnech 21. – 23. 6. 2013
ad 69/2013/18 Nabídku p. Pavla Kocura na pořízení 1000 ks fotografií obce (5 x 200 ks) za cenu
4.246,- Kč
RO pověřuje:
ad 69/2013/9

ad 69/2013/11

ad 69/2013/12

ad 69/2013/13

Starostku obce zařazením bodu o schválení přijetí dotace v podprogramu Podpora
výstavby infrastruktury (2013) na akci s názvem 13 TI Šilheřovice – komunikace
U Obory do programu jednání zastupitelstva obce dne 19. 6. 2013
Starostku obce podpisem servisní smlouvy č. 13/501 firmy DEVELOP centrum,
s. r. o. na provádění servisních prací, a to opravu a údržbu výpočetní techniky,
kancelářské techniky, antivirové kontroly, správu sítě, vzdálenou správu a veškeré
servisní práce včetně pravidelné prohlídky do 6 hodin za měsíc. Poplatek za výše
uvedené činnosti činí 1.750,- Kč bez DPH/měsíc
Starostku obce k podpisu smlouvy o provedení oprav místních komunikací ulice
Kostelní, Sokolská, Na Stráni a Paseky – autobusová zastávka s firmou Eurovia
CS, a. s. Nabídková cena činí 95.600,- Kč.
Starostku obce informovat žadatelku o provozu mateřské školy v období letních
prázdnin a o možnosti umístit své děti v tomto období v okolních mateřských
školách, kde je zajištěn provoz

RO bere na vědomí:
ad 69/2013/4
Informaci starostky obce k průběhu 1. koordinační schůzky stavby „Kultura,
rekreace a sport na česko-polském pohraničí“
ad 69/2013/6
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 19. 6. 2013
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ad 69/2013/8
ad 69/2013/9
ad 69/2013/19

Vyjádření Koordinátora ODIS, s. r. o. k žádosti obce o změnu jízdního řádu linky
68 na základě žádosti občanů
Informaci o doručení Registrace akce v podprogramu Podpora výstavby
infrastruktury (2013) na akci s názvem 13 TI Šilheřovice – komunikace U Obory
Informace starostky obce o ukončení stavby „Oprava koryta potoka ulice Horní,
Dolní a oprava havárie potoka ulice Dolní“

RO doporučuje:
ad 69/2013/6
Zastupitelstvu obce schválit navržený program zasedání zastupitelstva obce, které
se bude konat dne 19. 6. 2013
ad 69/2013/9
Schválit zastupitelstvu obce přijetí dotace v podprogramu Podpora výstavby
infrastruktury (2013) na akci s názvem 13 TI Šilheřovice – komunikace U Obory
RO neschvaluje:
ad 69/2013/14 Zpevnění opěrné zdi na ulici Květinové formou gabionů. Jedná se o finančně
náročnou opravu. Rada obce doporučuje provést zpevnění břehu zeminou.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 6. 2013 č. 70/2013
RO schvaluje:
ad 70/2013/3
Umístění dopravního zrcadla na parcelu p. č. 1669/1 v k. ú. Šilheřovice – ulice
U Obory pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na této místní komunikaci
ad 70/2013/6
Znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2009 – technická pomoc
a úprava územního plánu dle novely stavebního zákona. Cena projektových prací
včetně nákladů činí 27.588,- Kč včetně DPH.
ad 70/2013/7
Návrh změny výměry pronájmu části pozemku parcely p. č. 1498/2 – dopravní
plocha v k. ú. Šilheřovice, a to 12,5 m2 dle přiloženého návrhu
ad 70/2013/8
Znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Prodloužení splaškové kanalizace v obci
Šilheřovice“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení díla, a to
na 30. 9. 2013. Důvodem jsou dlouhodobé nepříznivé klimatické podmínky.
ad 70/2013/9
Zpracování geometrického plánu místní komunikace „Důlky“ ve variantě „nákup“
ad 70/2013/10 Nabídku provedení veřejné aukce pro obyvatele naší obce na výběr nejvhodnějšího
dodavatele plynu a elektřiny firmou B2B Centrum, a. s., Starochodovská 1359/76,
149 00 Praha 4, pobočka Kratochvílova 115/2, 750 02 Přerov. Tato aukce je
pro obyvatele i obec zcela zdarma.
ad 70/2013/13 Zajištění bezpečnostní pořádkové služby na dobu prázdnin od 1. 7. 2013
do 31. 8. 2013, a to ve dnech pátek, sobota a neděle
ad 70/2013/14 Obnovení příkopu odvádějícího dešťové vody z místní komunikace p. č. 1662 v k. ú.
Šilheřovice v části, kde sousedí s pozemky p. č. 618/34 – 618/37 a p. č. 618/21
RO pověřuje:
ad 70/2013/11

ad 70/2013/12

ad 70/2013/13
ad 70/2013/14

Starostku obce vyplněním dotazníku mapujícího zájem obcí zapojit se do aktivit
Individuálních projektů v rámci operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost, prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast
podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Moravskoslezského
kraje
Starostku obce spolupracovat s Muzeem Novojičínska a Muzeem Těšínska
na zpracování Seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční lidové kultury
a udělování statutu Mistr tradiční rukodělné výroby MSK
Starostku obce podpisem smlouvy o zajištění bezpečnostní pořádkové služby
na dobu prázdnin od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013, a to ve dnech pátek, sobota a neděle
Starostku obce zajištěním obnovení příkopu odvádějícího dešťové vody z místní
komunikace p. č. 1662 v k. ú. Šilheřovice v části, kde sousedí s pozemky p. č. 618/34
– 618/37 a p. č. 618/21
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ad 70/2013/18

Místostarostu obce zajištěním podání žádosti o dotaci u Agentury pro ochranu
přírody a krajiny na 2. etapu dosadby aleje Paseky – Černý les

RO bere na vědomí:
ad 70/2013/2
Upřesněný program nadcházející 16. schůze ZO, která proběhne ve středu
19. 6. 2013 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
ad 70/2013/5
Rozdělení rozpočtu akce „13 TI Šilheřovice“ – komunikace U Obory pro rok 2013
ve výši 788.000,- Kč bez DPH, 953.712,- Kč včetně DPH. Zbývající částka bude
profinancována z rozpočtu roku 2014.
ad 70/2013/11 Informaci MSK o aktivitách návazného individuálního projektu v rámci vyhlášené
výzvy pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost
ad 70/2013/16 Informaci o stavu propustků pod komunikací v majetku obce p. č. 1685 – ostatní
plocha, ostatní komunikace. Těmito propustky protéká koryto vodního toku
v majetku Lesů ČR – p. č. 1265 a 1022 a dále Koblovský potok
ad 70/2013/17 Informace starostky obce o aktualizovaném harmonogramu Operačního programu
Životní prostředí a nejzajímavějších dotačních příležitostech, které se obcím
v letošním roce nabízejí

NABÍDKA ELEKTRONICKÉ AUKCE ENERGIÍ PRO OBČANY OBCE
Vážení občané,
Velkým trendem posledních několika měsíců jsou elektronické aukce
energií určené pro občany měst a obcí. Jejich princip je jednoduchý – jednotlivé
domácnosti se sdruží a vytvoří společnou poptávku na uzavření nové smlouvy na
dodávku elektřiny a plynu. Čím více domácností se zapojí, tím je větší šance na
dosažení nižší ceny od dodavatelů energií. Ti jsou ochotní v elektronické aukci
nabídnout takto sdruženému velkému počtu zákazníků opravdu zajímavé ceny. Zkušenosti
z dosavadních aukcí ukazují, že výsledná úspora dosahuje u elektřiny kolem 20 % a u plynu kolem
30 % z roční ceny za dodávku. Každá domácnost tak může ušetřit na výdajích za elektrickou
energii a plyn několik tisíc korun za rok podle množství odebrané energie. A to už jsou určitě velmi
zajímavé úspory.
Vedení naší obce rozhodlo o využití této služby také pro naše občany. Společně s firmou B2B
CENTRUM a.s., která pořádá elektronické aukce již od roku 2001 a má za sebou celou řadu
úspěšných aukcí, chceme zorganizovat elektronickou aukci na elektřinu a plyn pro místní
domácnosti a podnikatele.
Podmínkou k účasti v elektronické aukci je předání potřebných údajů a dokladů o odběru
energie za poslední rok pořadatelské firmě. Samotná účast v aukci je zdarma a občané ani
podnikatelé za ni nic neplatí. Pouze se zavazují k tomu, že v případě, že se podaří dosáhnout v aukci
nižší ceny, uzavřou s vítězem aukce novou smlouvu na dodávku energie na další 2 roky.
Předpokladem úspěšnosti takové aukce je tedy zejména co největší počet účastníků aukce,
jejichž celkový objem odebrané energie by byl dostatečně atraktivní pro dodavatele.

Informace k aukci a sběru podkladů (sběr podkladů proběhne v naší obci dne
17. 7. 2013 v době od 15:00 do 19:00 a 24. 7. 2013 v době od 15:00 do 19:00
v zasedací místnosti obecního úřadu) naleznete v přiloženém letáku.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 31. 5. 2013: 3.158.856,69 Kč
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 5. 2013 do 31. 5. 2013:
Oprava potoka

98.353,63

Zpracování žádosti o dotaci – Komunikace U Obory

18.150,00

Oprava čerpadla ČOV

30.976,00

Provzdušňovací systém ČOV

101.095,00

Záloha el. energie – ČOV, VO, OÚ, bytové a nebytové domy
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ

72.000,00
225.000,00

Splátka leasingu – fekální vůz

10.612,00

Nájem traktor

16.335,00

Záloha plyn

5.900,00

Rozbory kvality vody

9.920,00

Rozbory kalů

1.285,00

Vývoz kalů

14.762

SmVaK – voda 03/2013

203.174,00

Dopravní obslužnost Veolia Transport

41.425,00

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

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Úpravy na hřbitově
V průběhu měsíce června došlo na místním hřbitově v Šilheřovicích k přečíslování
některých hrobů. Byly vyměněny plechové cedulky za plastové. Žádáme, aby byly umístěny
na viditelném místě.

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech 19. – 21. 7. 2013 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění:

Paseky
ulice Horní
parkoviště pod kostelem
ulice Dolní (u statku)
ulice Sokolská
ulice Ke Kovárně

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Zvláště chráněné území - Šilheřovice
Šilheřovické aleje a golfové hřiště byly nařízením krajské rady vyhlášeny zvláště
chráněným územím na Severní Moravě a Slezsku (viz. článek na této adrese:
http://ostrava.idnes.cz/zvlaste-chranena-uzemi-moravskoslezsky-kraj-faq-/ostravazpravy.aspx?c=A130607_1938036_ostrava-zpravy_mav). Momentálně se naše obec snaží
získat finanční prostředky na II. etapu dosadby historické lipové aleje v úseku Paseky –
Černý les. Na podzim tohoto roku bychom se rádi podíleli na projektu pro získání
potřebných financí z MŽP na tolik potřebný odborný ořez a ošetření starých stromů
v těchto místech.
Mgr. Radek Kaňa
místostarosta

Naše „Mánička“ v novém hávu

V polovině dubna tohoto roku se nám po více než 5 měsících vrátila po celkové opravě
cisternová automobilová stříkačka T 148 CAS 32.
Firma Zeka – Slavičín provedla veškeré nutné opravy tak, aby vozidlo odpovídalo
požadavkům katalogového listu vydaného ředitelstvím HZS ČR.
Cena za provedené práce činila 1.207.580,- Kč, z toho 500.000,- Kč se nám podařilo získat
jako účelovou dotaci z Moravskoslezského kraje.
Pevně věříme, že vynaložené prostředky povedou ke zkvalitnění bezpečnosti v naší
i přilehlých obcích!
Mgr. Radek Kaňa
místostarosta obce
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BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT
DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OD 1. 7. 2013
Od 1. 7. 2013 bude opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Nyní bude program rozšířen o typy
kotlů, které budou podporovány při výměně starého kotle na tuhá paliva v rámci
Moravskoslezského kraje.
Předmětem podpory budou tyto kotle včetně max. výše dotace:
typ kotle výše max. dotace
automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa)
3. emisní třídy - 40 000 Kč
automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa)
4. emisní třídy - 60 000 Kč
zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou
min. 4. emisní třídy - 55 000 Kč
plynový atmosférický kotel na zemní plyn - 15 000 Kč
plynový kondenzační kotel na zemní plyn

- 20 000 Kč

Automatické kotle a zplynovací kotle musí splňovat emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5. Zároveň
zplynovací kotle musí být zapojeny v topné soustavě s akumulační nádobou o požadovaném
minimálním objemu 55 litrů / kW, tzn., že kotel o výkonu 20 kW musí mít akumulační nádobu
o objemu minimálně 1 100 litrů.
Každý podporovaný kotel musí být zaregistrován na stránkách Státního fondu životního prostředí.
Legislativa řešící vytápění kotlem na tuhá paliva
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem
k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již platné legislativě v podobě
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost pravidelných revizí kotlů
od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky. Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet
jednotlivé místně příslušné obecní úřady a budou vymáhat eventuální finanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje podmínky pro jeho další
provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotle nahradit novým kotlem, který bude
zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen finanční pokutou až do výše 20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o výkonu od 10 kW do 300
kW splňovat parametry 3. emisní třídy.
Dotace
Výzva k podávání žádosti o dotaci bude zahájena 1. 7. 2013 s alokací finančních prostředků 60 mil.
Kč.
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Co můžete udělat i vy ke zlepšení ovzduší?
Nespalujte doma ani v otevřených ohništích:
Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají
do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií aPET lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky.
Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna –
při spalování se uvolňují dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska
apod. patří do sběrného dvora.
Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky
a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev, které se uvolňují
při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
Dokonce i tráva, listí a zbytky potravin mohou být zdrojem dioxinů, pokud je pálíme na zahradě.
Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu.
Jaký je rozdíl mezi spalováním odpadu ve spalovně a doma?
Ve spalovně se odpad likviduje při vysokých teplotách, dochází k téměř dokonalému spalování,
při kterém je většina odpadních plynných látek zneškodněna. Spalovny musí být navíc vybaveny
účinným systémem filtrace spalin. Přesto i zde dochází k malým únikům škodlivých látek, proto je
mnohem vhodnější odpad třídit a následně recyklovat. Tím, že odpad využijeme jako surovinu,
šetříme původní suroviny i energii.
Vlivem nízké teploty spalování v ohništích i v kamnech dochází ke vzniku jedovatých látek. Tyto
látky nikde „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných rozptylových podmínek, kdy škodliviny
doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují Vás, Vaši rodinu a sousedy.
Toxické látky v kouři nevidíte, a proto Vám možná připadá, že je riziko minimální. Není tomu tak –
tyto látky pomalu poškozují Vaše zdraví a za pár let mohou vést například až k rakovinným
změnám.
Zeleň příznivě ovlivňují kvalitu ovzduší, zvláště vzrostlé stromy – zachytávají prach a škodliviny,
zvlhčují vzduch a produkují kyslík. Zajímejte se o veřejnou zeleň ve Vašem okolí, zda se například
nekácí zbytečně zdravé stromy a pokud máte vlastní pozemek, vysaďte na něm co nejvíce zeleně.
Šiřte tyto informace dále mezi své přátele a sousedy – i drobné změny mohou znamenat velký
rozdíl! Jste to Vy, kdo má možnost volby – tak zvolte správnou věc!

VÝZVA
Kronikář obce
Vážení občané,
opět se na Vás obracím s prosbou o zvážení možnosti stát se kronikářem naší obce.

- 12 -

Vyzývám ty, kteří by o práci kronikáře obce měli zájem, aby se mi co nejdříve ohlásili. Jedná se
opravdu o velmi zodpovědnou, ale krásnou práci pro nás i budoucí generace.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v květnu a červnu 2013
Měsíc

Datum
2.5.
6.5.
7.5.
9.5.
9.5.

10.5.

16.5.
17.5.

KVĚTEN
20.5.
24.5.

27.5.

29.5.

29.5.,
30.5,
31.5.

Akce
Spolupráce s místní knihovnou – pasování žáků 1. třídy na
ČTENÁŘE
Fotografování žáků
Dopravní výchova – 4. třída navštívila dopravní hřiště v Hlučíně, kde
se v praxi seznámila s pravidly silničního provozu a bezpečnou jízdou
na kole.
3. setkání žáků v grantu START UP V POHRANIČÍ
v Křižanovicích
Den Země – úklid okolí školy, besedy o životním prostředí
v jednotlivých třídách
Den matek v Kulturním domě Šilheřovice – žáci ZŠ si pod vedením
pedagogů připravili dárky ke Dni matek v podobě nacvičených
vystoupení jako poděkování svým maminkám a babičkám.
Velmi děkujeme p. Aleši Jauernigovi za hudební doprovod během
celého vystoupení dětí.
Přednáška KYBERŠIKANA pro 6. – 9. ročník
4. setkání žáků v grantu START UP V POHRANIČÍ
Exkurze žáků v polských firmách se sídlem v Biekowicích: zpracování
kamene UTEX –TERRA, SAFER – prodejní hala, zemědělské
hospodářství p. Waltera Witeczka a kovářství p. Jana Sochy.
Okresní kolo Pythagoriády v Opavě – ze školního kola postoupily
žákyně Marie Pátíková (5. tř.) a Eva Čecháčková (6. tř.)
5. setkání žáků v grantu START UP V POHRANIČÍ – exkurze
v českých firmách: GOLF Šilheřovice, PSBLAS Píšť,
Stavební firma FICHNA – HUDEČEK Píšť a pekárna GOBE Píšť

Divadelní představení dramatického kroužku v MŠ
(Mgr. Lukavcová)
OLYMPIÁDA příhraničních škol v Hati – 7. ročník
1. místo: ZŠ Hať
2. místo: ZŠ Gminy Krzyzanowice
3. místo: ZŠ Píšť
4. místo: ZŠ Šilheřovice
Nejúspěšnější jednotlivci byli Erik Podracký (3. místo v běhu
na 1 000 m) a Veronika Kaštylová (2. místo v běhu na 600 m a
2. místo v hodu míčkem).
Den dětí - v letošní roce připravila Unie rodičů pro děti krásný a
zároveň zvláštní dárek – zájezd do Technického muzea ve Vítkovicích.
Pro 1. stupeň bylo zajištěno vstupné včetně autobusů, 2. stupeň rovněž
dostal vstupenky, ale jel hromadnou dopravou, jízdné uhradila v plné
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31.5.

Měsíc

výši Unie rodičů. Pedagogové i žáci ZŠ Unií rodičů za tuto zdařilou
akci děkují.
Taneční vystoupení kroužku RYTMIKA na akci OÚ kácení máje

Datum
6.6.
13.6.
17.6.

19.6.

ČERVEN

21. – 23.6.
27.6.
27.6.
29.6.

Akce
6. setkání žáků v grantu START UP V POHRANIČÍ
V Křižanovicích
Školní výlety
7. setkání žáků v grantu START UP V POHRANIČÍ
Prezentace prací „Jak založit úspěšnou firmu“
Lehkoatletické mistrovství škol Hlučínska 2013 – 1. ročník.
Účastnit se budou družstva žáků 4. – 9. třídy
VÝSLEDKY:
Veronika Kaštylová (7. tř.) – 2. místo v hodu míčkem
Kateřina Blahová (5. tř.)
– 1. místo skok daleký
2. místo běh 50 m
2. místo běh 400 m
Akce Unie rodičů – stanování žáků na hřišti TJ Sokol,
žáci ZŠ se podíleli na výzdobě areálu
Rozloučení s 9. třídou a slavnostní předání vysvědčení
vycházejícím žákům
Noc ve škole – žáci 5. tř. se loučí s nižším stupněm a poslední
noc ve školním roce přespí přímo ve své třídě.
Rozdání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2012/2013

Opět se přiblížila doba, kdy ve zpravodaji hodnotíme končící se školní rok 2012/2013. Vytoužené
prázdniny jsou doslova přede dveřmi. Vždyť si je všichni zasloužíme. Letošní školní rok byl pro nás,
žáky, velmi úspěšný. Každý měsíc jsme vás seznamovali s dosaženými výsledky v soutěžích, kde
jsme reprezentovali nejen naši školu, ale i obec.
Vrcholem školního roku však byla opět po dvou letech Školní akademie ke Dni matek, kdy jsme za
plného provozu školního vyučování a školních povinností v každé volné chvilce nacvičovali téměř
dvouhodinový program. S výsledkem jsme byli všichni spokojeni.
Závěrečné zhodnocení našich výsledků, školní výlety, stanování pořádané Unií rodičů, slavnostní
rozloučení se s žáky 9. ročníku a potom hurá na prázdniny.
I ty však ubíhají velmi rychle a ani se nenadáme a bude tady další školní rok.
Ještě lepší počasí, více sluníčka a letní pohody a prázdninové dny mohou nastat.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim vyučujícím za trpělivou práci s námi a i jim popřát
trošku odpočinku a klidu.
Žáci ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
V letošním školním roce nás potkalo ve školce mnohé. Děti se seznamovaly s novým prostředím,
s pro ně cizími lidmi, kteří se nakonec stali jejich kamarády, poznávaly vztahy mezi dětmi
a ve skupinách, naučily se komunikovat s dětmi i dospělými a reagovaly na spoustu dalších podnětů.
Starší děti se připravovaly na základní školu a s dětmi ze základní školy se také denně setkávaly
v „družině MŠ“, kde děti 1. třídy ZŠ přebývaly od 6:30 hodin do 7:45 hodin do otevření budovy ZŠ.
Poté se všechny naše děti věnovaly práci, ale také zábavě při seznamování se všemi okruhy znalostí
podle Školního vzdělávacího plánu: „Co všechno chci znát“. Mimo to se děti bavily v kroužcích:
Barvička, Atletická školka, Angličtina, Majiček, Golfová školka. Dále jezdily do Solné jeskyně, učily
se plavat v Kurzech plavání, byly na několika výletech – Landek, Ostravská radnice apod. Děti měly
možnost také shlédnout několik divadelních představení v mateřské škole a byly se podívat také
na pohádku v Loutkovém divadle v Ostravě. Nedílnou součástí programu dětí je setkávání
s polskými kamarády při různých kulturních a společenských příležitostech. Letošní rok nabyl
výjimkou a tak se děti setkaly na Setkání na hranici a při vystoupení na Přehlídce dramatické
tvorby pro děti předškolního věku v Tworkově.
Je skoro konec školního roku a my se budeme snažit trávit podle možností co nejvíce času
na zahradě MŠ. V pátek 14. 6. jsme se rozloučili s dětmi, kteří po prázdninách nastupují
do základní školy malým výletem k bunkrům a posezením nad opékáním párků na zahradě MŠ.
Kluci i děvčata absolvovali „stezku odvahy“ - po setmění sami chodili po jednom do školní budovy
a hledali potmě malý poklad v jídelně MŠ. Mnozí byli rychle zpět, ale někteří měli přece jen malou
dušičku, když se odpoutali z rukou maminek a tatínků. Nakonec všichni nástrahy tmy zvládli. I byli
samozřejmě také ošerpováni a dostali první vysvědčení. Také rodiče dětí se oficiálně se školkou
rozloučili a děti předaly svým učitelkám nádherné růže. I my jsme měly slzy na krajíčku.
Čeká nás ještě celodenní výlet s dětmi do Karviné. Sluníčko nám krásně svítí a tak nám počasí
určitě bude přát.
Zbytek času strávený ve školce budou děti pobývat hlavně na zahradě MŠ. Máme vyměněný písek
na pískovištích. Sponzorem MŠ se tak stal p. Fulneček, který nám zdarma písek přivezl. Moc mu
děkujeme za všechny děti! Zahradní nábytek na školní zahradě je několik let, ale již teď potřebuje
opravy. Některé části jsou zchátralé povětřím, ale některé části zahradního nábytku nám ničí
„návštěvníci“ naší zahrady z řad starších dětí a mladistvých, po kterých nacházíme na zahradě
nedopalky cigaret, láhve od piva a jiné věci. Proto Vás vyzýváme, pokud někoho na školkové
zahradě uvidíte, nahlaste to prosím vedení školy nebo zřizovateli – obecnímu úřadu. Vybavení
zahrady stojí nemalé peníze a po pěti letech užívání jsou některé části již hodně poničené.
Pro nový školní rok bude připravena MŠ od září 2013. V letošním školním roce odchází do školy 19
dětí a celkem bylo přijato 22 nových dětí. Určitě bychom rádi přivítali děti ve školce, kde již budou
vyměněny okna a dveře, ale bohužel, jak jistě víte, veškeré plány se zase odkládají na neurčito. I tak
se budeme snažit dětem připravit hezké prostředí plné radosti a dobré nálady.
A tak Vám všem přejeme hezké prožití prázdnin, hodně sluníčka a dobré pohody!
Jana Návratová

MAJIČEK
Činnost souboru Majiček je pro tento školní rok u konce. Děvčata nad fotografiemi z různých
vystoupení "zhodnotila", jak se jim dařilo a hlavně líbilo to které vystoupení, kde to bylo apod.
A přesto, že jsme se už v podstatě "majičkovsky" rozloučili, setkáme se i o prázdninách,
a to 14. 7. 2013 v Hlučíně na kulturním festivalu.
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V letošním školním roce jsme měli bohatý program:
vystoupení na „Krmášové veselici“ v „Domově u jezera“ v Hlučíně, vystoupení v obci na „Uliční
slavnosti“, vystoupení v Hati na “Festivalu Kolaja“, vystoupení na OÚ Šilheřovice – „Jubilantům“,
zpívání na výstavě keramiky v sále OÚ, „Zpívání u vánočního stromu“ před OÚ, vystoupení na
„Vítání nově narozených dětí do svazku obce, vystoupení ve Štítině na „Vítání jara“ s tanečním
pásmem, vystoupení v Karviné na akci "Jaro přišlo k nám" - taneční pásmo a prázdninová akce "Festival kultury Hlučínska" - 14. 7. 2013.
Tak tedy v tuto chvíli děkuji všem dětem za pěkné zážitky a jejich rodičům za výbornou spolupráci,
také našemu obecnímu úřadu za finanční podporu, paní Anežce Plačkové za udržování krojů, paní
Jarmile Adamczykové za šití, paní učitelce Marceli Šlosárkové za pomoc při vystoupeních a celé
mateřské škole.
Barbara Slavíková

Vážení rodiče!
Lze zabránit tomu, aby nejcennější připomínky ze života Vašich dětí skončily na půdě?
Nemohli
bychom
jejich
tvořivost
začlenit
do
každodenního
života?
Společně
s
Vašimi
ratolestmi
jsem
se
během
školního
roku
snažila,
aby nabídka kreslících, malířských a jiných výtvarných technik byla pestrá a děti nenudila.
Zkuste je nyní využít ke zpestření dětského pokoje nebo využít doma v jiných prostorách.
Ve
světě
si
dětských
kreseb
cení
natolik,
že
zakládají
muzea.
Malby
a
kresby
uchovávají
v
Muzeu
dětského
umění
v
Kalifornii,
Zanesvillské umělecké centrum má jednu z nejstarších sbírek dětského umění v USA,
dětský
fond
UNICEF
má
rozsáhlý
archív
mezinárodního
dětského
umění.
Udělejte si čas a zkuste se svým dítětem vytvořit jeho osobní galerii u Vás doma.
Určitě se Vám čas věnovaný dítěti vrátí měrou vrchovatou a budete překvapeni, co skrývá malá
dětská dušička.
Přeji Vám příjemné chvíle, takové, které jsem mohla i já s Vašimi dětmi prožívat v Barvičce.
Marcela Šlosárková

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE
Sdružení Rybářů Šilheřovice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svými sponzorskými
dary při konání Rybářských závodu dne 5. 5. 2013.
Děkujeme: Manželům Thomasovým, Manželům Piskalovým, Martinu Fulnečkovi,
Stanislavu Chmelařovi, Petru Hoškovi, Jiřímu Medulovi, Manželům Vařechovým,
Manželům Plačkovým, Penzionu Stará Pekárna, M+K Pekárně, Bohumilu Vařechovi,
Wilibaldovi Thomasovi, Ritě Struhalové, Ondřeji Kučerovi, Tomáši Zemánkovi, Tomáši
Kuchařovi a Valteru Špalkovi.
Oldřich Chmelař
předseda sdružení
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Postup do 1B třídy
Hráči A mužstva tento víkend již 3 kola před koncem sezóny úspěšně zakončili sportovní
ročník 2012/2013 v Okresním přeboru, kam spadli loni z 1B třídy. Úspěšně se jim podařilo
za 1 soutěžní sezónu postoupit zpět.
Svými výsledky ukázali, že si zaslouží postoupit a byli jednoznačně nejlepším družstvem
této soutěže. Ze 14 podzimních kol pouze 3x prohráli, zbývajících 11 kol bodovali, čímž
si udělali bodový náskok na jarní polovinu soutěže. Dnes jsou naši kluci 3 zápasy
před koncem, což znamená, že mají 11 odehraných zápasů, ve kterých 9x vyhráli, jednou
remízovali
v
Malých
Hošticích
a
1x
prohráli
v
Budišově.
Svůj postup potvrdil jediným gólem Martin Frank po kolmé přihrávce Reného Ničmana
v Žimrovicích. Tento gól zajistil postup a kluci si jej budou zase dlouho pamatovat.
Jménem svým jako vedoucího A mužstva, ale hlavně i celého výboru a všech věrných
fanoušků, kteří nás podporovali svými návštěvami, Vám všem, kluci, děkujeme za postup
a těšíme se na prajzácké derby, které nás očekává v soutěžním ročníku 2013/2014.
Kluci, děkujeme.
Jiří Smolka

Výsledky vesnického turnaje
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POZVÁNKA
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční akci zvanou

Pivní slavnosti 2013,
která se bude konat dne 13. 7. 2013 od 15:00 hodinve Sportovně – rekreačním
areálu Baumšula.
Opoledne Vám bude k poslechu hrát cimbálová muzika IRŠAVA a večer
se na Vás těší kapela EŠ-BAND.
K ochutnání budou různé druhy známých i neznámých piv a samozřejmě
i něco k zakousnutí.
V případě špatného počasí je pro Vás připraveno kryté posezení.
Veříme ve Vaši hojnou účast a těšíme se na Vás

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 Panochová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích
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INZERCE

Prodám rodinný dům se zahradou v obci Darkovice
(okr. Opava) v klidné lokalitě na okraji obce. Dobrý dojezd
MHD do centra Ostravy a Hlučína. Dům je vybydlený,
neobývatelný, v havarijním stavu, stáří domu cca 90 let.
Inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina, kanalizace) jsou
vedeny v místní komunikaci, sousedící s nabízenými
nemovistostmi. Po demolici domu ideální jako stavbení
parcela o rozloze 1175 m2. Jednám pouze s přímým
zájemcem o koupi.

Info na tel. č. +420 724 033 334.
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VINOTÉKY
Naší dlouhodobou snahou je přinést kus Jižní Moravy na Ostravsko, daří se nám to nejen hlavně díky
odbornému výběru kvalitních vín, ale také díky kvalitně proškolenému a ochotnému týmu našich
prodavaček a prodavačů, kteří Vám rádi a s úsměvem pomůžou s výběrem nejlepšího víno
pro jakoukoliv příležitost. Budeme rádi, pokud nás navštívíte v některé z našich vinoték:
Vinotéka Nádražní – Nádražní 45, Ostrava
Vinotéka na galerii – Kaufland Ostrava - Mariánské hory
Vinotéka Fifejdy – Odboje 3327/1a, Ostrava
Vinotéka na galerii – Hypermarket Albert Frýdek-Místek
Vinotéka na galerii – OD ELAN Havířov

DEGUSTACE VÍNA
V naší degustační místnosti na nádražní ulici pravidelně pořádáme zážitkové degustace vína
a snažíme se, abychom hýčkali vaše chuťové pohárky skvělým jídlem a kvalitním vínem.
Při degustací připravují naši kuchaři zážitkové menu z těch nejlepších možných dostupných
sezónních surovin. Už jsme u nás uspořádali večery zaměřené na bio potraviny, španělskou kuchyni,
rakouskou kuchyni nebo jsme vařili typicky česká jídla. Velký úspěch měla také degustace whisky.
Během prázdnin pro Vás připravíme Zážitkovou degustaci vinařství Reisten, otevřenou degustaci
růžových vín, Francouzský večer, nebo také řízenou degustaci speciálních piv.
Pokud se chcete dozvědět více o našich akcích, podívejte se na náš web
http://www.vinkokonecny.cz/degustace-vina/
kde si můžete také zarezervovat místa.

DODÁVKY VÍNA DO GASTRONOMIE
Myslíme si, že každý gastro podnik může poskytnout zákazníkovi velmi dobrý servis v oblasti vína,
aniž by ho to stálo více než doposud, ať se jedná o kavárnu, bar, restauraci nebo 4* hotel. Jelikož
se snažíme, zvedat kulturu pití vína nabízíme našim partnerům v rámci spolupráce odbornou pomoc
a exkluzivní podmínky odběru našeho zboží.
V rámci spolupráce nabízíme ZDARMA:
• Sestavení vinného lístku a jeho propojení s konkrétním jídelním lístkem daného podniku.
• Provedeme proškolení personálu podniku v základních vědomostech o víně a v oblasti
servisu vína.
• Individuální poradenství v oblasti skladování, servisu a péče o víno
• Spolupráci při řízených degustacích, zážitkových programech, rautech a banketech
• Pokud Vás náš koncept zaujal, kontaktujte nás kdykoliv na info@vinkokonecny.cz

E-SHOP
Pokud si přejete vybrat víno z pohodlí domova, můžete využít našeho elektronického sommeliera
a objednat si víno přes náš e-shop. V rámci Ostravska Vám garantujeme doručení do druhého dne.
Při přepravě dbáme na to, aby víno bylo po celou dobu v dobrých skladovacích podmínkách a k Vám
dorazilo vždy v pořádku. V rámci e-shopu také nabízíme vzdělávací modul 10-ti lekcí o víně, které
Vám rozšíří obzory v oblasti vína.
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