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ÚVODNÍ SLOVO 
  
Vážení občané, 
 
     naposledy v červnovém zpravodaji jsem Vás informovala o nejdůležitějších investičních 
i neinvestičních aktivitách naší obce, kterými se v tomto roce zabýváme. Dovolte mi, abych Vás 
seznámila s postupem prací během prázdnin a začátku školního roku.  
 
Informace o stavu investičních a neinvestičních akcí v naší obci v roce 2013 
 

- 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 dle smlouvy činily 911.246,87 Kč bez DPH. 
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se prodloužil termín realizace stavby do 30. 9. 2013 
z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek. 
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se původní cena díla z důvodu provedených víceprací 
a méněprací snížila na 839.235,01 Kč bez DPH, tj. na 1.015.474,36 Kč včetně DPH. Tato 
cena byla uhrazena z vlastních peněžních prostředků obce. 
Stavba byla dodavatelem předána do užívání dne 16. 9. 2013.  
V současné době vyřizujeme kolaudační souhlas, dne 22. 10. 2013 je naplánována 
závěrečná kontrolní prohlídla odboru životního prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu v Hlučíně, který na stavbu vydal stavební povolení. 
90% uznatelných nákladů pokryje dotace. Termín předložení žádosti o proplacení 
výdajů dle Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR je 20. 12. 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.  
Proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 8 firem a vítězem se stala firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Celkové náklady dle smlouvy činí 1.846.208,40 Kč bez DPH, 2.233.912,20 Kč včetně DPH. 
V současné době jsou veškeré písemnosti týkající se výběrového řízení této stavby 
předloženy ke kontrole Ministerstvu pro místní rozvoj a čekáme na konečné rozhodnutí 
o přidělení dotace. Poté budou práce zahájeny. Stavba komunikace by měla být 
dokončena v roce 2014.  

 
- Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole a Mateřské škole, ulice Střední 29  

Dne 10. 7. 2013 bylo po předešlém oslovení 5 dodavatelských firem provedeno výběrové 
řízení. 
Vítězem se stala firma M-Glass plast s.r.o. 
Celkové náklady dle smlouvy činily 678.640,00 Kč bez DPH, 821.154,00 Kč včetně DPH. 
Tato cena byla uhrazena z vlastních peněžních prostředků obce. Výměna oken byla 
provedena v prázdninovém měsíci srpnu. 

 
- Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření  

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. 
Bez připomínek proběhla kontrola zadávací dokumentace Ministerstvem životního 
prostředí ČR. 
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Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy, které byly hodnoceny podle stanovených 
kritérií – nabídková cena – 60%, - celková technická úroveň řešení a technologická 
kvalita – 30%, - technická a formální kvalita ukázek realizačních výstupů studie – 10%. 
Vítězem veřejné zakázky se stala firma EKOTOXA s.r.o. Brno a byla vyzvána 
k podepsání smlouvy o dílo. 

 
- Sadové úpravy veřejných ploch – plocha nad ZŠ a MŠ ul. Střední  

Byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, jedná se o svah nad ZŠ a MŠ. 
V rámci výběrového řízení bylo osloveno 5 dodavatelských firem, z nichž poslaly své 
nabídky 3 firmy. Jedna z nich ovšem nesplnila požadavky zadavatele a byla vyřazena. 
Zakázka byla přidělena firmě Ing. Kristián Korner, Ostrava – Koblov, jehož nabídková 
cena činí 511.158,08 Kč bez DPH, 618.501,28 Kč včetně DPH. 
Firma byla vyzvána k podpisu smlouvy. 
  

- Sadové úpravy veřejných ploch – plocha nad obecním úřadem  
Po neúspěšné žádosti o dotaci u Nadace OKD se znovu pokoušíme podat žádost o dotaci 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní oblast podpory 6.5 – Podpora 
regenerace urbanizované krajiny. 
 

- Doplnění historické lipové aleje v pásmu EVL, - II. etapa 
V měsíci srpnu jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu „Podpora 
obnovy přirozených funkcí krajiny“ z Ministerstva životního prostředí. 
Jedná se o dosadbu 50 ks lip do evropsky významné lokality oboustranné aleje kolem 
komunikace táhnoucí se jihozápadním směrem od osady Paseky.  
Výsadbu lip provede firma Ing. Kristián Korner, Ost rava-Koblov za cenu 92.500,- Kč 
bez DPH, 111.925,- Kč včetně DPH. 

 
- Obnova historické aleje v EVL 

Finanční prostředky ve výši 182.400,00 Kč na obnovu historických alejí ve vlastnictví 
obce poskytla Nadace ČEZ. 
Dodavatelem zeleně je firma DVOŘÁK – Lesy, sady, zahrady s.r.o., Ostrava – 
Petřkovice. 
 

- Zabezpečovací systém čistírny odpadních vod 
V měsíci srpnu byla čistírna odpadních vod vybavena pro zvýšení ostrahy obecního 
majetku zabezpečovacím systémem JABLOTRON. 
Systém dodala firma Kaňák – bezpečnostní systémy, Ostrava – Mariánské Hory. 
 

- Oprava koryta potoka ulice Studená – budova obecního úřadu 
V měsíci říjnu byla zahájena oprava koryta potoka plůtkováním v úseku od ulice Studené 
po budovu obecního úřadu.  
Stavbu provádí firma Stavitelství Norbert Vilášek, Ostrava – Přívoz. 
Cena díla činí 50.000,- Kč bez DPH, 60.500,- Kč včetně DPH. 

 
 
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám, jejichž ratolesti navštěvují povinnou školní docházku nebo 
studují již na středních a vysokých školách, popřála na začátku nového školního roku mnoho 
trp ělivosti, vlídnosti a porozumění pro případné studijní trampoty svých potomků. Dětem 
a studentům přeji šikovné a zkušené kantory, kteří z nich pomohou rodičům vychovat vzdělané 
obyvatele naší obce. A nám ostatním přeji mnoho sil, energie a v současné době tolik potřebného 
optimismu do dalších pracovních i odpočinkových dní. 
 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce 
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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 
 

 
V rámci tohoto operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013 budeme realizovat stavbu šaten a sociálního zázemí na již vybudovaném sportovně 
rekreačním areálu „Baumšula“ a nakoupíme terče, překážky, časomíru pro soutěže hasičů 
a odpočinkové sety 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. 
V současné době pracujeme na Výzvě k podání nabídky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné zakázky. 
   
   
 

 

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 mikroprojekt ů 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. Na základě doporučení výběrové komise jsme zrušili toto výběrové 
řízení, jelikož jsme obdrželi pouze jednu nabídku, která neobsahovala veškeré povinné náležitosti. 



- 5 - 

 

Další zveřejnění výzvy proběhlo dne 12. 7. 2013 s termínem doručení nabídek do 13 hodin               
26. 7. 2013. Bylo osloveno 12 dodavatelských firem, z nichž pouze dvě podaly své nabídky. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Ing. Robert Frischer, Ph.D., Český Těšín. Smluvní cena 
díla činí 399.640,- Kč bez DPH, 483.564,00 Kč včetně DPH. 
Dne 16. 10. 2013 bude kamerový systém předán do užívání.       
 
 
 

 

PŘEDVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ 
  
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych se s Vámi v tento předvolební čas podělila o některé myšlenky nestraníka pana 
prof. PhDr. Petra Piťhy CSc., dr. h. c., katolického kněze, uznávaného bohemisty, lingvisty 
a pedagoga. V letech 1992 – 1994 zastával funkci ministra školství v první vládě Václava Klause. 
Své úvahy publikuje v útlé knížce s názvem „Občan uvažuje cestou k volbám“, kterou vydalo 
nakladatelství STUDIO GABRETA s.r.o. 
Z kapitoly 15. Závěrečné shrnutí cituji: 
 
„ V této sérii úvah jsem se pokusil ukázat, že každé skutečné volby jsou rozhodnutím o životě 
vlastním a zároveň o životech druhých lidí, k nimž patřím dík svému občanství. Je to rozhodnutí 
zásadní, protože jím ukazuji svůj životní postoj a beru na sebe vše, co mi to přinese. Odevzdaný hlas 
je rozhodnutí o hodnotách, které uznávám, a je také vyznáním mého osobního občanského kréda. 
Takto závažné rozhodnutí vyžaduje uvážlivost a věcnost. 
     Zásadními otázkami, které zodpovídáme u každých politických voleb, jsou: 

1. Jsem demokrat? Pokud ano, nebudu volit extremistické ani výrazně autoritativní strany. 
2. Jsem sebevědomý a odpovědný? Pokud ano, jdu k volbám, protože jinak za mne rozhodují 

jiní a zbavuji se práva cokoli v budoucnosti ovlivnit. 
3. Jsem pravicově nebo levicově orientován? Jsem-li orientován pravicově, budu volit stranu, 

která na prvé místo staví odpovědného jedince a stát považuje za pouhý, i když nutný 
nástroj. Jsem-li levicově orientován, mám obavu, že lidé se o sebe neumí starat, a proto 
preferuji stát, který na to dohlíží. Je to vlastně projev nedůvěry v lidi a mylné přesvědčení, 
že státní instituce mohou nahradit přirozenou odpovědnost a lidskou solidaritu. 

4. Jsem pracovitý a obětavý? Pokud ano, znamená to, že jsem připraven pomáhat potřebným, 
tj. být sociálně solidární. Budu však volit pravicově, protože nesouhlasím, aby se umožňoval 
snadný, zábavný život lidem, kteří pro společnost nechtějí nic dělat. 

5. Jsem hospodář nebo fanfaron? Jsem-li hospodář, budu volit strany středu, spíš asi tu, která 
usiluje o vyrovnaný státní rozpočet. 

6. Jsem rozvážný a rozumný? Pokud ano, dám si pozor na předvolební triky, populistické sliby 
a velká deklarační gesta a budu se i v předvolební vřavě řídit svým rozumem. 

7. Jsem konstruktivní? Pokud ano, nechci ztrácet čas hádkami, a proto nevolím milovníky 
kontroverzí. 

8. Jsem slušný člověk dbalý cti? Pokud ano, odmítnu stranu, která pomlouvá a tupí své 
protivníky. 

9. Mám naději v budoucnost? Jestliže ano, pak budu spíše volit stranu s dlouhodobým 
záměrem, než tu, která uvažuje v rozmezí čtyřletého volebního období. 

10. Jsem pragmatický materialista? Pokud ne, odmítnu strany, u kterých nenacházím 
dostatečný a opravdový zájem o celkové pozdvižení kultury žití a snahu o výchovu 
k věrnosti, odpovědnosti, osobní solidaritě, spolehlivosti ve slově a spolupráci, běžné 
slušnosti a sebekázni a dalším sociogenním vlastnostem. 

 
Když si poctivě odpovíte na tyto otázky, zjistíte, kdo jste a jací jste. Poznáte, co potřebuje 
naše společnost i co pro to můžete udělat vy sami. V žádném případě nepoznáte, koho máte 
volit, ale budete vědět, jak se máte zamyslet, kam spolu s ostatními chcete směřovat.“  

 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce        
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RADA OBCE 
  
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 8. 2013 č. 75/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 75/2013/2 Navržené změny znění Výzvy k podání nabídky akce „Sportovně rekreační 

areál Šilheřovice Baumšula – šatny“ 
ad 75/2013/3 Zabezpečit objekt čistírny odpadních vod bezdrátovým bezpečnostním 

systémem JABLOTRON firmy Kaňák – bezpečnostní systémy, Gen. Hrušky 
23, Ostrava. Celková cena montáže bezpečnostního systému bude činit 
55.023,54 Kč včetně DPH. 

ad 75/2013/5 Znění Smlouvy o dílo s p. Ing. Petrem Gebauerem, Střední 111, 747 15 
Šilheřovice, jejímž předmětem je tvorba uživatelské části webových stránek 
obce Šilheřovice a tvorba administračního systému pro správu obsahové 
části webové prezentace 

ad 75/2013/7 Znění Dodatku č. 1 Mandátní smlouvy s firmou SELLA s. r. o., Vrbová 655, 
562 01 Ústní nad Orlicí na akci „13 TI Šilheřovice“ 

ad 75/2013/8 Konání akce Všestranné zkoušky ohařů, která se uskuteční ve dnech             
7. a 8. září 2013 v době od 8:00 do 18:00 hodin v bažantnici Šilheřovice 

ad 75/2013/9 Přijetí daru ve výši 1.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Šilheřovice, Kostelní 230, 747 15 
Šilheřovice. Dar bude použit k zabezpečení výchovné, vzdělávací a kulturní 
činnosti ZŠ a MŠ v Šilheřovicích 

ad 75/2013/10 Znění Smlouvy o právu provést stavbu vzdušné elektro přípojky NN 
v celkové délce 21 m pro novostavbu RD na pozemku p. č. 310 v k. ú. 
Šilheřovice dle přiloženého situačního výkresu, který je nedílnou součástí 
Smlouvy 

ad 75/2013/24 Pronájem nebytových prostor za účelem zřízení kadeřnictví v přízemí domu 
čp. 19, ulice Střední (současné šatny zaměstnanců). Nájemní smlouva 
se sjednává na dobu určitou, a to od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2016 a výše 
nájemného činí Kč 625,-/m2/rok. 

ad 75/2013/25 Termín zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice, a to dne 18. 9. 2013 
v 17:00 hodin 

 
RO bere na vědomí: 
ad 75/2013/11 Postup schvalovacího řízení umístění směrových sloupků podél silnice III/4696 

při vjezdu do obce od Hlučína a Markvartovic 
ad 75/2013/16 Nabídku společnosti D.A.S. pojišťovny právní ochrany a. s. na komplexní právní 

servis bez vynaložení dalších prostředků. Cena služby činí 20.400,- Kč ročně. 
ad 75/2013/17 Informaci starostky obce o nákupu nových pohlednic obce Šilheřovice – jedná se 

o 5 druhů pohlednic – každá po 200 ks, tj. celkem 1.000 ks pohlednic 
ad 75/2013/18 Informaci o rozvrhu výuky hodin tělesné výchovy ZŠ a MŠ Šilheřovice a Střední 

školy hotelnictví, gastronomie a služeb v tělocvičně 
ad 75/2013/21 Návrh na směnu pozemků v k. ú. Šilheřovice občanského sdružení Tělovýchovné 

jednoty Ostrava se sídlem Varenská 40a, Ostrava za pozemek ve vlastnictví obce 
Šilheřovice v k. ú. Šilheřovice. Jedná se o směnu pozemku p. č. 1443/3, ostatní 
plocha o výměře 670 m2 a pozemku p. č. 1443/1, ostatní plocha o výměře 2427 m2 
za pozemek ve vlastnictví obce p. č. 1389/1, ostatní plocha o výměře 3771 m2  

ad 75/2013/22 Žádost o přidělení obecního bytu. Žadatelka bude zařazena do pořadníku žadatelů 
o byt 

ad 75/2013/23 Informace o průběhu jednání o územním plánu obce 
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 9. 2013 č. 76/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 76/2013/2 Znění dohody o nájemném. Dohoda o nájemném bude předložena 

nájemcům obecních bytů k podpisu dne 23. 9. 2013 
ad 76/2013/4 Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcelách p. č. 367/4 – ostatní 

plocha a 369 – zahrada v k. ú. Šilheřovice, které spočívá v umístění 
podzemního vedení nízkého napětí na výše uvedených parcelách a omezení 
těchto parcel ochranným pásmem podzemního vedení nízkého napětí – 
geometrický plán č. 1441-418/2013. Věcné břemeno se sjednává na dobu 
neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.200,- Kč bez DPH, 
12.342,- Kč včetně DPH. 

ad 76/2013/5 Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele p. č. 1679/10 v k. ú. 
Šilheřovice, které spočívá v umístění plynárenského zařízení STL 
plynovodní přípojky ID 1301539806 včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 1,10 m. Věcné břemeno 
se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 
83,- Kč bez DPH, 100,- Kč včetně DPH. 

ad 76/2013/9 Poskytnutí dotace Nadaci Landek ve výši 5.000,- Kč 
ad 76/2013/11 Servisní smlouvu na zajištění oprav, zkoušek a pravidelných revizí 

elektronického zabezpečovacího systému na objektu čistírny odpadních vod. 
Platnost smlouvy je na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou 
nebo výpovědí. Kontrola bude provedena 1x ročně a cena bude včetně 
dopravy a výměny baterií do detektorů a v ústředně činit 1.735,14 Kč včetně 
DPH. Dodavatelem je p. Tomáš Kaňák, Gen. Hrušky 23/1216, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory. 

ad 76/2013/13 Nutnost přepracovat projektovou dokumentaci na výstavbu šaten v areálu 
Baumšula včetně přípojek elektro, plynu, splaškové a dešťové kanalizace, 
vody a ploch chodníků před zahájením výběrového řízení na tuto stavbu. 
Revizi projektové dokumentace včetně revize rozpočtů provede 
p. Ing. Stanislav Machala. 

ad 76/2013/14 Starostku obce zajistit doplnění 2 ks umyvadel na hygienická zařízení budov 
ZŠ a MŠ Šilheřovice dle výsledků kontroly Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souladu se zákonem 
č. 258/2000 Sb., § 7, odst. 1 a ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., § 4a, 
odst. 1, příl. č. 1, bod 1. 

ad 76/2013/15 Starostku obce zajištěním finančního rozpočtu dřevěné odhlučňovací stěny 
na dětském hřišti ve sportovně rekreačním areálu Baumšula 

ad 76/2013/16 Místostarostu obce podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí, prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur 

 
RO bere na vědomí 
ad 76/2013/3 Žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava – Golf Course Šilheřovice o dlouhodobý 

pronájem nebo koupi pozemku parc. č. 393 v k. ú. Šilheřovice, a to včetně staveb 
na tomto pozemku určených k demolici. Jedná se o budovy č. p. 142 na ulici Dolní. 
O této budově rozhodlo zastupitelstvo obce, že bude zdemolována. 

ad 76/2013/10 Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace ČEZ na projekt s názvem 
„Obnova historické aleje v EVL“. Nadační příspěvek činí 182.400,- Kč a byl 
schválen Radou obce Šilheřovice dne 8. 8. 2013 usnesením č. 74/2013/2 

ad 76/2013/12 Upřesnění programu 17. schůze Zastupitelstva obce Šilheřovice č. 17/2013 – 
doplnění o tyto body: 
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 1. Směna pozemků p. č. 1443/3 a 1443/1 v k. ú. Šilheřovice za pozemek p. č. 1389/1 
v k. ú. Šilheřovice – občanské sdružení Tělovýchovné jednoty Opava 

 2. Poptávka pronájmu – koupě parcely p. č. 393 v k. ú. Šilheřovice včetně staveb – 
Tělovýchovná jednota Ostrava – Golf Course Šilheřovice 

 3. Žádost o výjimku z počtu žáků ZŠ Šilheřovice 
ad 76/2013/14 Žádost ZŠ a MŠ Šilheřovice o úpravu hygienických zařízení na základě kontroly 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souladu 
se zákonem č.  258/2000 Sb., § 7, odst. 1 a ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., 
§4a, odst. 1, příl. č. 1, bod 1. Kontrolou bylo zjištěno, že ZŠ na počet žáků 152 
nesplňuje počet umyvadel na dívčích a chlapeckých toaletách (na 20 žáků – 1 
umyvadlo). Je nutno doplnit 2 umyvadla. 

 
RO neschvaluje: 
ad 76/2013/6 Nákup vysavače listí včetně vlečky 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 10. 2013 č. 77/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 77/2013/3 Znění smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Jiřím Knoppem, Ratibořská 169, 

747 05 Opava. Jedná se o vypracování žádosti o poskytnutí dotace, 
vypracování povinné přílohy žádosti a provedení organizačních 
a administrativních úkonů pro vyhlášení, administraci a organizování 
veřejné zakázky díla s názvem „Sadové úpravy veřejných ploch – svah 
nad potokem“. Cena za vypracování žádosti o poskytnutí dotace činí 8.000,- 
Kč bez DPH a cena administrace a organizace veřejné zakázky činí 20.000,- 
bez DPH. Jedná se o uznatelné náklady veřejné zakázky. 

ad 77/2013/4 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě 
blízkých protipovodňových opatření“, a to takto: 

 1. EKOTOXA s. r. o., Fišova 403/7, 602 00 Brno 
 2. ŠINDLAR EU s. r. o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
 3. Pöyry Enviroment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 
ad 77/2013/8 Doplnění usnesení rady obce č. 58/2013/6 ze dne 17. 12. 2012. Toto usnesení 

nově zní takto: 
 RO schvaluje tento ceník pronájmu tělocvičny platný od 1. 11. 2013: 
 Zdarma je pronájem dětí ZŠ a MŠ v rámci výuky. 
 Zdarma je pronájem pro minižáky, žáky a dorost TJ Sokol Šilheřovice dvě 

hodiny týdně. 
 Zdarma je pronájem pro Mladé hasiče Sboru Dobrovolných hasičů 

v Šilheřovicích dvě hodiny týdně. 
 Snížení pronájmu 250,- Kč/hodina u dlouhodobého pronájmu min. 4 měsíce 

– alespoň dvě hodiny týdně. Snížení pronájmu bude možné jen 
při provedení platby předem. 

 Celodenní akce min. 8 hodin paušální částka 1.500,- Kč. 
ad 77/2013/9 Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru 

zemního plynu s firmou Pragoplyn, a. s., Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 
1 ze dne 31. 12. 2012. Tímto dodatkem se mění původní příloha č. 2 Smlouvy 
– Cena za ostatní služby dodávky. Nová cena je o 2,- Kč nižší u maloodběru, 
středního odběru i velkoodběru. Nová příloha č. 2 je platná od 1. 1. 2014 
do 1. 1. 2015. 
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ad 77/2013/11 Uvést záměr zřídit a provozovat novou sociální službu – domov pro seniory 
ve střednědobém komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
pro Hlu čínsko na další období let 2014 – 2017 

ad 77/2013/12 Řešit špatnou dopravní situaci na ulici Dolní u restaurace Dolní dvůr 
 
RO pověřuje: 
ad 77/2013/12 Starostku obce zajistit zpracování projektové dokumentace a následné 

schválení dopravního značení na ulici Dolní u restaurace Dolní dvůr 
na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín 

 
RO bere na vědomí: 
ad 77/2013/5 Informaci Statutárního města Ostravy nepodporovat v roce 2014 financování linky 

910068 provozované dopravcem Arriva Morava a. s. na území naší obce. Jedná se 
cca o částku 25.516,- Kč, kterou by musela obec pokrýt z vlastních prostředků. 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 10. 2013 č. 78/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 78/2013/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Sadové úpravy veřejných ploch – svah u MŠ“, a to 
takto: 

 1. Ing. Kristián Korner, ZAHRADNICTVÍ KORNER, H řbitovní 356, 711 00 
Ostrava – Koblov – nabídková cena 511.158,08 Kč bez DPH 

 2. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava – 
Petřkovice – nabídková cena 526.217,16 Kč bez DPH 

 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
  
Stav finančních prostředků obce ke dni 30. 9. 2013:    2.274.228,64 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2013: 

Splátka úvěru na opravu koryta potoka 530.891,46 
Prodloužení splaškové kanalizace - Bělidlo 1.015.474,36  
Zabezpečení ČOV 45.474,00 
Výměna oken a dveří ZŠ a MŠ Šilheřovice na ulici Střední 29 835.432,00 
Záloha el. energie  – ČOV, VO, OÚ, bytové a nebytové domy 77.527,00 
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 225.000,00 
Splátka leasingu – fekální vůz 10.612,00 
Nájem traktor 16.335,00 
Záloha plyn 6.200,00 
Sečení trávy podél komunikací 49.994,00 
Rozbory kalů 1.285,00 
Výkopové práce ulice U Obory – položení kanalizace a voda 19.360,00 
SmVaK – voda 08/2013 222.337,00 
Ostraha obce v prázdninových měsících 14.475,00 
Zabezpečovací zařízení hasičská zbrojnice 20.766,00 

 
Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu a údržbou 
obce. 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
Oznámení pro jubilanty obce 
 
Vážení jubilanti, 
v sobotu 9. listopadu 2013 od 15:00 hodin v sále v 1. patře restaurace Na náměstí 
se uskuteční již tradi ční „Setkání s jubilanty“.  
Vzhledem ke skutečnosti, že nyní na obecní úřady nechodí změnové sestavy a nemáme 
přehled o obyvatelích v obci, 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 2013 
- mít trvalý pobyt v obci Šilheřovice 
- nahlásit se do 1. listopadu 2013 na Obecním úřadě v Šilheřovicích 

 
Děkujeme a srdečně zveme 
OÚ Šilheřovice 
 
 
Nepojedeš, pokud nevyměníš 
 
Upozorňujeme všechny řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004, že jsou povinni tento vyměnit do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 budou v platnosti 
pouze řidičské průkazy vzoru Evropských společenství, které se začaly vydávat 
od 1. 5.2004. 
Podle aktuální informace z ministerstva dopravy o řidičských průkazech podléhajících 
povinné výměně ve správním obvodu města Hlučín scházelo ke konci měsíce září vyměnit 
cca 1 150 řidičských průkazů. 
Pro výměnu řidičského průkazu je třeba s sebou vzít: 

- platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz), 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době 

podání žádosti a zobrazujícího žadatele v předním čelním pohledu s výškou 
obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez 
brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, 

- řidičský průkaz, kterému končí platnost. 
Ti řidiči, kteří používají ke čtení dioptrické brýle, by neměli zapomenout je vzít s sebou. 
Je nutné vypsat a podepsat žádost. 
Řidičský průkaz je možno vyměnit na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy “C“, v úředních 
hodinách, a to: 
Pondělí a středa 8 – 17 hod 
Úterý a čtvrtek 8 – 14 hod 
Pátek:  pouze přes rezervační systém. 
(Na rezervační systém je možno se připojit na internetové adrese: www.hlucin.cz. 
Na obrazovce se objeví, kromě jiného, v levé polovině obrazovky nabídka: Dopravní 
agendy, dále Rezervační systém návštěv. Po jejím rozkliknutí najdete datum a příslušný 
registr, na kterém si lze rezervovat čas návštěvy). 
Pokud chcete vědět více o výměně řidičských průkazů, je možno najít na internetové 
adrese: www.vymentesiridicak.cz. 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
Dožínkový den 2013  
       

     Dožínkový den 2013 pod názvem Podzimní regionální ochutnávání se konal v obci 
Bolatice slunečnou srpnovou sobotu, v kalendáři byl datum 24. 8. 2013. Akce se konala 
s finanční spoluúčastí poskytnuté dotace Ministerstva zemědělství. Organizátory okresního 
dožínkového dne byla obec Bolatice, naše Místní akční skupina Hlučínsko a také se zapojila 
Místní akční skupina Opavsko. 
     Tradici okresního dožínkového dne založila v loňském roce Místní akční skupina 
Opavsko ve Lhotě u Opavy v půvabném areálu U vodníka Slámy. Zde taky vznikla soutěž 
O zlatý koláč – soutěž amatérských týmů z obou částí regionu o nejchutnější 
a nejvzhlednější koláč.  
     A jak to vlastně v Bolaticích probíhalo? Ti, kteří se účastnili osobně…a že jich bylo 
požehnaně…prožili den pohody, veselí, milých setkání, dobrého jídla i pití. A t ěm, kteří 
se z nějakého důvodu nemohli zúčastni - přiblížíme atmosféru pár slovíčky a fotografiemi 
v naší fotogalerii.  
     Okresní dožínková akce byla zahájena malým průvodem od hasičské zbrojnice, který 
pokračoval do kostela sv. Stanislava, kde se konala mše.  Každý dům a každý plot v obci byl 
slavnostně ozdoben obilím. Po mši se všichni vydali do velkého krojovaného průvodu obcí 
s hudebním doprovodem a alegorickými vozy na bolatické hřiště, kde proběhla hlavní část 
oslav. Od 15.45 začala probíhat hlavní část oslav. Ve velkém stylu proběhla soutěž o nejlepší 
koláče celého opavského regionu (míněno území Místních akčních skupin Opavska 
a Hlučínska) a soutěž o nejkrásnější dožínkový klobouk.  
     V soutěži O zlatý koláč 2013 – II. ročník se cenil vtipný komentář použití surovin, 
postupu práce, tajných přísad a receptur atp. Týmy prezentovaly výrobky v krojích 
a jiných zajímavých úborech ve vesnickém stylu s prezentací své obce písní či tancem. 
Týmy byly hodnoceny ve dvou kategoriích - cenu poroty vyhrál tým z Vřesiny, cenu 
návštěvníků obdržel tým z Oldřišova. Ceny do soutěží věnovali členové Místní akční 
skupiny Hlučínsko. Děkujeme vám!!! 
     Celou akcí provázel kulturní bohatý program, salva myslivců, vystoupení mažoretek, 
Bobrů z Bolatic a na závěr zazpíval Martin Chodúr se svou kapelou. 
Zkrátka – povedený, úžasný den plný zážitků.  
 
     Vaše MAS Hlučínsko. 
 

                                                                                  
 
 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí  
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Země živitelka 2013 
 

      Tradiční setkání aktérů zemědělského venkova proběhlo v Českých Budějovicích 
na výstavě Země živitelka 2013 ve dnech 29. srpna až 3. září 2013.  Naše organizace byla 
přítomna jako součást prezentace místních akčních skupin Moravskoslezského kraje.  
     Letošní prezentace místních akčních skupin byla v pavilonu Z pojata jako prezentace 
jednotlivých kraj ů. Takto pojatá koncepce, která se nesla v jednotném grafickém aranžmá  
byla přehledná nejen pro vystavovatele, ale především pro návštěvníky. Také nám se líbila 
a ocenili jsme soudržnost jednotlivých krajských organizací. Na jedné straně pavilonu 
Morava a Slezsko, naproti krajská prezentace z Čech. Všechny dny probíhaly pravidelně 
moderované vstupy, ve kterých se krajské sítě představovaly ústy svých jednotlivých 
zástupců místních akčních skupin. Profesionální moderátoři dokázali vytvořit příjemnou 
atmosféru a poutavě představit jednotlivé regiony.  
     A jak vypadala prezentace Moravskoslezského kraje? Náš kraj se prezentoval nabídkou 
pivních ochutnávek z malých rodinných pivovarů z celého kraje (ty zajistily 
moravskoslezské MASky v režii MAS Opavsko) a především ochutnávkou našich skvělých 
„prajzkých“ kolá čů. Naše účast již byla na této akci potřetí v řadě a řada návštěvníků nás 
už vyhlížela. Letos jsme si pro ně připravili p řekvapení – vedle ochutnávky jsme dovezli 
i několik receptů, sesbíraných z Hlučínska. Vedle koláčů (skvělých jako vždy od paní 
Dostálové z Rohova) jsme prezentovali i další kulinářské výrobky našeho regionu – pivo 
Rohan a pečené koleno od pana Komárka z Rohova, přípravky na pizzu a prajzký chleba 
od f. Empresa z Dolního Benešova, domácí malinový džem z farmy Merry Berry, ru ční 
výrobky z papíru od paní Mrovcové z Kobeřic a keramické skvosty z Charity Hlučín.  
    Skvělá atmosféra výstavy (byť je na náš vkus délka výstavy až moc dlouhá), krásné letní 
počasí, spousta návštěvníků, přítomnost politických státních zastupitelů – to vše provázelo 
výstavu Země živitelka 2013, a my můžeme jen radostně konstatovat, že úroveň výstavy 
strmě stoupá.  
     Děkujeme všem členům a Sdružení obcí Hlučínska za poskytnutí propagačních 
materiálů a za podporu prezentace našeho jedinečného koutu Slezska.  
     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout krátký pr ůřez výstavou.  
      
Vaše MAS Hlučínsko. 
 

                                                            
 
                                                                       
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí  

 
 
 
18. výstava hroznů Slezska 
 

      Víkend v polovině září – 14. – 15. září – již po osmnácté patřil výstavě hroznů. 
V honosných zámeckých prostorách historického objektu v obci Velké Hoštice měli 
možnost návštěvníci spatřit unikátní exponáty hroznů vypěstovaných zde ve Slezsku. 
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A naše Místní skupina Hlučínsko byla také malou součástí této jedinečné akce pořádané 
v české části Slezska. 
     Ač je kout Hlučínska severní částí České republiky, z pohledu historického území 
Slezska leží Hlučínsko a potažmo celé Opavsko na samém jihu. A také zde, v této části 
Slezska, žije velká komunita obdivovatelů, milovníků a pěstitelů vinné révy.  Právě ti 
se scházejí každoročně ve Velkých Hošticích, aby představili veřejnosti známé i méně 
známé odrůdy vína, která dokážou vypěstovat.  
     Významnou součástí je vzájemné předávání pěstitelských a šlechtitelských poznatků 
a zkušeností. Návrat zdejších vinařů ke starým vinařským odrůdám pomáhá zachovat 
kulturní d ědictví našich dědů a vytváří nezaměnitelnou genetickou databázi vinné révy. 
Svou měrou k tomuto zaměření částečně přispěl projekt Sdružení obcí Hlučínska 
realizovaný v loňském roce přes naši Místní akční skupinu nazvaný Ovocnářské vzdělávání 
na Hlučínsku. 
     Malebné sály zdejšího zámku byly vyzdobeny vinařskými doplňky, které jedinečně 
dotvářely vinařskou atmosféru. Návštěvník měl možnost obdivovat vystavené exponáty, 
často tajemných názvů a také originální výzdobu, jež sama o sobě byla pastvou pro oči. 
Příchozívši měl možnost pořízení nádherných suvenýrů, ale bezesporu tahákem se stal jak 
bílý tak i červený burčák. Skvělý mok se mohl okusit přímo na místě nebo jej bylo možno 
odnést si domů a při konzumaci tohoto zdraví prospěšnému moku (pozor, pouze 
pro dospěláky!) si přímo evokovat svahy jižní Moravy, odkud byl dovezen. 
     Inu – krásně zdařilá originální akce. Ale kdo zde nebyl a lituje, nechť nezoufá. Již za rok 
zde bude výstava znovu. A tentokrát si ji nenechte ujít. 
     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout krátký pr ůřez touto společenskou akcí.  
      
Vaše MAS Hlučínsko. 
 

                                                                
                                                                   
 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí  
 
 
 
Setkání členů Euroregionu Silesia 
 

      Rozvoj spolupráce a partnerství našeho příhraničního regionu podporuje již 15 let 
Euroregion Silesia, jehož působnost je jak na české, tak i polské straně. A právě polská část 
Euroregionu Silesia uspořádala společné setkání členů, realizátorů projektů a představitelů 
samosprávných obcí z okolí česko-polské hranice. Turistické středisko Aqua-Brax 
v polských Szymosicích nedaleko Racibórze se stalo od 18. září dva dny dějištěm 
přátelského setkání, společného bilancování a kreativního plánovaní budoucnosti.  
     Naše Místní akční skupina Hlučínsko je přidruženým členem Euroregionu Silesia 
a tohoto setkání se také zúčastnila. Bohužel setkání probíhalo ve stejném termínu jako 
setkání Svazu měst a obcí, proto náš region byl zastoupen představiteli obcí velice střídmě. 
Nicméně i v malém počtu jsme dokázali prezentovat náš region důstojně a zájmy polských 
představitelů gmin a kulturních organizací se zaměřily na další rozšiřování spolupráce. 
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S velkým zaujetím byly přijaty možnosti navazování kontaktů a partnerství 
prostřednictvím naší organizaci při zastřešení Euroregionem Silesia.  
     Zlatým hřebem setkání bylo promítnutí nově vytvořeného filmového dokumentu 
o Euroregionu Silesia. Památky, zajímavosti, místní atrakce a mnoho dalších informací 
z území, na kterém má Euroregion Silesia působnost, bylo skvěle zpracováno 
a dvojjazyčného efektu bylo dosaženo polským komentářem s českými titulky. I když 
pro „našince“ polština problémem není, diváci mimo naši příhraniční oblast by mohli 
dostat nepřesné či nesrozumitelné informace.  
    Místní akční skupina Hlučínsko děkuje za pozvání na podnětnou a velice příjemnou akci. 
     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout krátký pr ůřez z této akce.  
      
Vaše MAS Hlučínsko. 
 

                                                            
                                                                       
 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí  
 
 
 
Festiwal produktu lokalnego – Ustronie, Polsko 
 
      V loňském roce navázala Místní akční skupina Hlučínsko partnerství s polskou místní 
akční skupinou – Logalna grupa dzialanie Wrota wielkopolke. Po několika společných 
setkáních jsme obdrželi pozvání na Festiwal produktu lokalnego, který se konal v neděli 
22. září v polském Ustroniu. 
     I když na mapě se jeví území LGD Wrot velkopolských kousíček za hranicí, 
ve skutečnosti nás dělí více než 180 kilometrů. Nově opravené anebo vybudované cesty 
na polské straně však činí tuto vzdálenost nepodstatnou. Co je ale podstatné – vzájemná 
chuť ke spolupráci a partnerství místních organizací a samospráv. Místní festival 
potravinových specialit, domácích výrobků a rukodělných prací se zde koná s železnou 
pravidelností každý rok a zájem o něj je obrovský. A Místní akční skupina Hlučínsko byla 
pozvána na prezentaci našich místních krás a zajímavostí. Díky partnerům, kteří nám 
poskytli dostatek materiálů  - Sdružení obcí Hlučínska a městu Opava – jsme mohli 
propagovat náš kouzelný kout českého Slezska. Protože navštívené území je dále od českého 
pohraničí a znalost českého jazyka je zde nevalná, velké poděkování patří našim 
partnerům, kteří nám propagační produkty poskytli v polském jazyce. Můžeme, kromě 
poděkování ještě tímto názorně ukázat metodu Leader v praxi – příklad partnerství 
a spolupráce. A zájem o informace a materiály ze strany návštěvníků byl obrovský – bylo to 
poprvé na této akci, kdy bylo možné seznámení se blíže s českým Slezskem. 
    Nutno konstatovat, že na festivalu opravdu bylo na co se koukat a co ochutnávat. 
Fantazie místního obyvatelstva byla nevyčerpatelná – k hodnocení bylo přihlášeno 111 
potravinových produktů ve čtyřech kategoriích a 46 výtvorů v rukodělné kategorii. 
K vynikající náladě přispěla soutěž burmistrů okolních gmin v přípravě nudlí. Burmistři 
v zástěrách a kuchařských čepicích s rukama od mouky a vajec dokázali ještě vtipně 
komentovat své výtvory a přispěli k uvolněné sváteční náladě.  
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     Neděli strávená mezi lidmi, kteří svými výrobky a nápady podporují rozvoj „svého“ 
regionu byla velice inspirativní a kreativní. V konečném důsledku tato naše prezentace 
přiblížila místnímu regionu poznání o našem území a nabídla další oboustranné možnosti 
ke spolupráci. A co hlavně – vzbudila zájem místního obyvatelstva a představitelů 
veřejného života o návštěvu našeho slezského zákoutí. 
     V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout několik fotografií z výše uvedené akce.  
     
 Vaše MAS Hlučínsko. 
 

                                                                   
                                                                
 
Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do v enkovských oblastí  

 
 
  

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 
Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství 
 
V Krava řích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky 
Německo Praha 
 
Místo: BULY ARÉNA Krava ře 
 
Datum:  

Úterý  19. 11. 2013 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin 
a od 13:00 do 17:30 hodin 
Středa 20. 11. 2013 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 4 týdnů poštou  

-        Držitelé německého státního občanství mohou požádat o vystavení německého občanského 

průkazu POUZE během své návštěvy v sídle německého velvyslanectví v Praze … postup 

viz www.prag.diplo.de … odkaz Personalausweis 

 

Žadatelé o německý cestovní pas si přinesou s sebou: 
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-        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, Krava ře 
M: 602 502 478 
Mail: josef.melecky@provalve.cz 
 
 

 

EKOLOGICKÁ PORADNA 

Téma: Šetrné praní a mýdlový sliz 

kategorie: Domácí ekologie, nakupování 
Publikováno: 12. 9. 2013 
 
K praní znečištěného prádla používá většina lidí masově propagované komerční prací 
prostředky, jejichž výroba je energeticky náročná a nešetrná k životnímu prostředí. 
Přestože už jsou dnes všechny výrobky bezfosfátové, stále obsahují jiné problematické 
a mnohdy zbytečné látky, které neprospívají ani našemu zdraví. Prádlo přichází 
do přímého kontaktu s kůží a při sušení se zase uvolňují chemické látky do ovzduší, které 
se vdechováním dostávají dále do těla. Neexistuje žádný prostředek, který by byl příznivý 
pro životní prostředí, zejména ne pro povrchové vody. 
Přesto se můžeme při praní prádla chovat šetrně. Klíčem k úspěchu je tzv. prací, neboli 
mýdlový sliz, který se sestává z mýdla a sody. Mýdlo se ve vodním prostředí velmi rychle 
a úplně biologicky rozkládá na látky v přírodě běžné. Tím, že soda zvyšuje pH odpadní 
vody, přispívá vlastně k jejímu zlepšování. Mýdlový sliz si snadno a levně vyrobíme 
dle následujícího receptu: 
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• Co potřebujeme: kostku pracího mýdla (nejlépe jádrové, "s jelenem", 175 až 250 g – 
vyzkoušejte). Krystalickou nebo práškovou prací sodu. Prášková soda je asi třikrát 
účinnější než krystalická, proto se jí dává třikrát méně. Obsahuje však složku, která 
se usazuje jako šedý povlak, lépe se tedy osvědčuje soda krystalická. Čistá soda 
je dráždivá, manipulujeme s ní opatrně. 

• Jak na to: mýdlo nastrouháme a nasypeme do kyblíku s litrem horké vody 
a necháme rozpustit. Dolijeme 5 litrů horké vody, stále mícháme, přidáme sodu – 
zhruba 250 g krystalické nebo 100 g práškové, také necháme rozpustit. Příprava 
zabere asi 15 minut. Po vychladnutí vznikne hustší sliz. Pereme-li často, připravíme 
si dvojnásobnou dávku. 

• Dávkování: 250–500 ml podle stupně znečištění prádla, nejlépe přímo do bubnu 
pračky. Používáme-li odložený start, nenecháme nezředěný sliz na prádle, nejlépe ho 
vložíme dovnitř i s odměrkou. Pět litr ů slizu tedy stačí na 10–20 praček. Při tvrdší 
vodě přidáme navíc ke každému praní půl až jeden kelímek prací sody. Jako aviváž 
používáme ocet – vůně vyvane při schnutí. Do přihrádky na aviváž ho dáme cca 3 
lžíce (nutno vyzkoušet). 

 
Také při používání slizu dodržujeme základní pravidla šetrného praní: plně využíváme 
kapacitu bubnu, skvrny odstraníme před praním, prostředek dávkujeme přímo do bubnu, 
běžně znečištěné prádlo pereme nejvýše na 40°C, nepoužíváme problematické aviváže, 
rozjasňovače ani bělící látky. Pokud máme možnost, sušíme na čerstvém vzduchu. 
 
NEVÝHODY 
Nic není černobílé a také prací sliz není dokonalým prostředkem. Nejčastěji zaslechneme 
tyto argumenty: 
 

• Prací sliz slabě voní: 
samozřejmě, že prací sliz neobsahuje žádné přídavné parfémy a proto je vůně prádla slabě 
mýdlová a rychle vyprchá. Je to malá daň za šetrnost našeho praní vůči přírodě. Vždy 
do slizu můžeme přidat několik kapek přírodní esence. Obecně se ale držíme zásady, že čím 
méně aditiv používáme, tím lépe pro nás i pro přírodu. 
 

• Tmavé prádlo vybledne a světlé zažloutne: 
před prvním použitím vyzkoušíme účinky na vzorku prádla (starší oblečení nebo různé 
hadry na úklid). Osobně mýdlový sliz používám a nezpozorovala jsem změnu v zabarvení 
prádla. 
 
Pokud z nějakého důvodu nemůžeme prát v pracím slizu, používáme ekologicky šetrné 
výrobky. Jejich aktuální seznam (ve  formátu ODS a XLS) je přístupný na stránkách české 
informační agentury životního prostředí http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/seznam-esv. 
V nedávné době došlo v souladu s evropskou směrnicí k úprav ě směrnice pro českou 
ekoznačku. Mnoho EŠV tak ztratilo certifikaci.  
 
Více se o šetrném praní a životním stylu se dozvíte v publikacích Do čista a Desatero 
domácí ekologie. 
 
Petra Poklembová  
Ekologický institut Veronica 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
 
Akce Základní školy 
 

Měsíc Datum Akce 

ZÁŘÍ 

1.9. 

Slavnostní zahájení školního roku. Žáci 1. třídy byli uvítáni v sále 
Obecního úřadu v Šilheřovicích za přítomnosti představitelů obce, 
školy a Unie rodičů. Program připravila Mgr. Lamschová s žáky 
3. třídy. 
Děti obdržely ke vstupu do školy hodnotné dárky, které v průběhu 
roku využijí ve výuce. Třídní učitelkou je Mgr. Ludmila 
Hlaváčková. 
Do 1. třídy letos nastoupilo 23 žáků. 

9.9. Odpolední vycházka 9. třídy do Černého lesa s Mgr. Válovou 

10.9. 1., 2. a 3. třída navštívila Divadlo loutek v Ostravě – představení 
KOCOUREK  MODROO ČKO 

12.9. 
Den v laboratoři – 9. tř. s Mgr. Veřmiřovskou byla pozvána 
na Katedru chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 
kde si mohli žáci vyzkoušet práci ve velké fakultní laboratoři. 

14.9. 

ZŠ spolupracovala při akci Strassenfest 2013, žáci i vyučující se 
podíleli na výzdobě ulic, na školním hřišti probíhaly akce pro děti, 
účastníci strassenfestu všech věkových skupin mohli zavzpomínat 
na školní léta a v průběhu celého odpoledne si školu prohlédnout. 
V úvodu vystoupila s tanečním číslem 5. tř. (Mgr. Kačmářová) 
a večer 
předvedla své taneční umění třída 9. (Mgr. Válová). 

24.9. 
Exkurze SVĚT  ZA  ZRCADLEM v Hornickém muzeu Petřkovice 
se zúčastnila 8. a 9. tř. (Mgr. Ďurajková, Mgr. Válová) 

30.9. 
Klub  ÁMOS – 1. tř. zhlédla výstavu NAŠI  ILUSTRÁTOŘI, 
(Mgr. Hlaváčková), 3. tř. DOBA  MĚST  A  HRADŮ  
(Mgr. Lamschová) 

                                                              Kroužky – říjen 2013 – květen 2014 

Den Vyučující Název kroužku Čas 

Pondělí p. Adamcová Mažoretky 16.00 – 18.00 

Úterý 

p. Iveta Koperová Taneční kroužek 16.00 – 17.00 

Ing. Fojtíková Angličtina pro 1. tř. 5. vyučovací hod. 

p. Andrea Klapcová 

Ing. Fojtíková 
Keramika 14.00 – 15.30 

Aktive School Angličtina 14.15 – 15.45 

Středa 
Kroužky na 

Moravě, Bohumín Bojové sporty 16.00 – 17.00 
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Mgr. Tichá Volejbal 14.30 – 16.00 

Mgr. Lukavcová Literárn ě-dramatický 14.00 – 15.00 

Mgr. Ďurajková Seminář z matematiky 7.00 – 7.40 

Čtvrtek 
Mgr. Válová Seminář z ČJ 7.00 – 7.40 

Mgr. Ka čmářová Rytmika 14.15 – 17.00 

Pátek 
Mgr. Fucimanová Seminář z matematiky 7.00 – 7.40 

p. Iveta Koperová Berušky (kroužek ŠD) 15.15 – 16.00 

                                          C E L K E M     13  kroužků 

 

Zábavná chemie 

Dne 12. září 2013 se žáci deváté třídy ZŠ Šilheřovice účastnili exkurze na katedru chemie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Počáteční obavy z realizace pokusů 
byl nahrazen zájmem o práci v laboratoři, kterou základní škola nevlastní. Žáci 
si pod vedením doc. RNDr. Marie Solárové, Ph.D. vyzkoušeli chemické pokusy z oblasti 
kyselin a zásad. Součástí práce žáků bylo také využití měřících čidel a práce s pracovními 
listy. Motivačně na žáky působili i efektní pokusy, které paní docentka předvedla na závěr. 
Pro žáky byly předvedeny pokusy s hořící gázou, hoření acetylenu i samovznícení glycerolu, 
což na žáky působilo velice motivačně, protože co hoří, bouchá a dýmí, to se žákům 
samozřejmě líbí. Laboratoř naštěstí popelem nelehla a doufáme, že vzájemná spolupráce 
s katedrou chemie bude i nadále pokračovat a že jsme na katedře nebyli naposledy. 
  

                   Mgr. Martina Veřmiřovská 
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UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ 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 lo ňskému školnímu roku a tímto poděkovat všem rodičům, 
prarodi čům a všem těm, kteří podpořili naše akce jak svou pomocí, tak i svou návštěvností. 
Zvláště bych chtěla poděkovat celému učitelskému sboru ZŠ a dětem ZŠ za jejich 
pochopení a pomoc při dekoracích na stanování, které se všem líbilo. Při zmínce 
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o stanování bych chtěla poděkovat p. Kr čmářovi (za vstup zdarma na bazén v hotelu Golf, 
který děti moc potěšil), dále chci poděkovat všem rodičům (kteří nám pomáhali 
při organizaci), panu faráři Huvarovi a panu faráři Kowalskému (za mši svatou, kterou 
pro děti jako každý rok připravili). Dále chci poděkovat všem sponzorům tj. Obecnímu 
úřadu Šilheřovice, sl. Radce Panochové (za zumba rozcvičku), SDH Šilheřovice 
(za postavení lanového centra pro děti), MK Klemens, fa ARGOS, TJ Sokol Šilheřovice 
(za pronájem hřiště a sociálního zázemí), kuchařkám restaurace Katky Lazar Fulnečkové 
(které pro všechny připravily výborné jídlo), dále pak p. Radkovi Konečnému, Jendovi 
Tvrdému a Vojtovi Antošovi (za přípravu míchaných nápojů). V neposlední řadě chci 
VELMI POD ĚKOVAT 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 2013/2014 jsme připravili pro d ěti a dospělé tyto akce: 
 
5. 10. 2013   DRAKIÁDA na hřišti TJ Sokol    zač. ve 14:00 hod. 
19. 10. 2013   VINOBRANÍ v místním sále    zač. ve 20:00 hod. 
6. 12. 2013   Mikulášskou pro děti v místním sále   zač. v 16:30 hod. 
3. 2. - 7. 2. 2014  Lyžařský výcvik pro děti od 5. - do 9. třídy 
15. 2. 2014   Rodičovský ples v místním sále     zač. ve 20:00 hod. 
22. 2. 2014   Dětský maškarní ples v místním sále   zač. ve 14:00 hod. 
8. 3. 2014   Den pro ženu  
20. 6. - 22. 6. 2014  Ukončení školního roku: ,,STANOVÁNÍ“ na hřišti 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 
 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 
Milí fotbaloví fandové, 
 
zima se blíží, a tak i naši nejmenší budou dohrávat tři poslední podzimní kola. Zatím se 
mužstvo nevyrovnalo s tím, že do nové sezony nastoupilo oslabené o pět kluk ů, kteří již 
bojují v žácích. 
 
Je však třeba vychovat nové a mít trpělivost. Momentálně nemáme silný ročník, a tak 
i výsledkově to není dobré. Věřím však, že se budeme postupem času zlepšovat. Děkuji 
klukům za bojovnost a rodičům za nutnou podporu. Také chci poděkovat Obecnímu úřadu 
za bezplatné využívání tělocvičny v zimním období. Naše mládež si to zaslouží. 
Veškeré informace najdete na stránkách www.facebook.com Mini žáci Šilheřovice 
 
Schulla Roman 
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G1D - MINI (starší přípravka) 1+5-region - HEMAX PALETY 

  VÝSLEDKY 

Zápas  Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka 

G1D0802 Vřesina Dobroslavice 12:7  
  

G1D0803 Šilheřovice Píšť 7:7  
  

G1D0805 
Baník Ostrava 
"C" Kozmice 3:9  

  

G1D0901 Kozmice Hať 3:3  
  

G1D0902 Darkovičky Baník Ostrava 
"C" 

9:6  
  

G1D0904 Dobroslavice Šilheřovice 8:3  
  

 

  TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

1. Darkovičky 5 5 0 0 87: 14 15 
 

( 6) 

2. Hať 5 4 1 0 38: 23 13 
 

( 4) 

3. Kozmice 4 3 1 0 27: 16 10 
 

( 4) 

4. Píšť 4 2 1 1 23: 21 7 
 

( 1) 

5. Baník Ostrava "C" 5 1 1 3 42: 46 4 
 

( -5) 

6. Vřesina 5 1 1 3 29: 35 4 
 

( -5) 

7. Hlučín 3 1 0 2 15: 15 3 
 

( 3) 

8. Dobroslavice 6 1 0 5 22: 69 3 
 

( -6) 

9. Šilheřovice 5 0 1 4 22: 66 1 
 

( -5) 
 

 

  NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

G1D0201 Hať Darkovičky 12.10. 14:00 SO tráva 

G1D0202 Píšť Kozmice 14.10. 16:00 PO tráva 

G1D0203 Dobroslavice Baník Ostrava "C"  12.10. 13:30 SO tráva 

G1D0205 Vřesina Šilheřovice 14.10. 16:00 PO tráva 
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POZVÁNKA 
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Program: Šilheřovice 26. 10. 2013 
 
P. I. Čajkovskij - Svjatyj Bože 
Jacob Arcadelt – Il bianco e dolce cino 
Ernest Schumera – Jubilate Deo 
Dimitrij Bort ňanskij – Cherubimskaja 
Zdeněk Lukáš – Dona nobis pacem 
Zdeněk Lukáš – Pater noster 
Antonín Dvořák – Napadly písně, Vyběhla bříza (z cyklu V přírodě) 
Leoš Janáček – Kačena divoká 
Bohuslav Martinů – Chceme my se, chceme 
Arr. Gunnar Eriksson – Salve Regina 
James E. Moore Jr. – Spirit of God 
Oldřich Halma – Čačina, čačina 
Oldřich Halma - Veru si ty, šohajíčku 
Zdeněk Lukáš – Oj, oj, oj 
James E. Moore – An Irish Blessing 
Spirituál – Elijah Rock 
Spirituál – Didn´t it Rain 
 
Historie sboru  
 
Pěvecký sbor Chorus Ostrava vznikl v roce 2008 při Ekonomické fakultě Vysoké školy 
báňské v Ostravě. Jeho členy jsou někteří bývalí zpěváci Vysokoškolského pěveckého sboru 
Ostravské univerzity a zájemci o sborové zpívání z řad posluchačů školy. 
Chorus Ostrava vystupuje často při slavnostních příležitostech VŠB-TÚ Ostrava, 
koncertuje nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice a zahraničí. Účastnil 
se úspěšně sborových festivalů a soutěží na Slovensku, v Rakousku, Německu, Španělsku 
a Francii.  V loňském roce obdržel na mezinárodní soutěži Franze Schuberta ve Vídni 
stříbrné pásmo.  
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Chorus Ostrava spolupracuje s cimbálovou muzikou Kotci z Frýdlantu n. Ostr., 
s orchestrem Sdružení hudebníků Příbor, s orchestrem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 
i Janáčkovou filharmonií Ostrava. 
Repertoár sboru zahrnuje téměř všechny žánry sborového zpěvu, počínaje vokální polyfonií 
až k dílům současných autorů. Na uměleckou kvalitu sboru má vliv i to, že někteří jeho 
členové řídí sami vlastní pěvecké sbory. 
 
Sbormistry hudebního tělesa Chorus Ostrava jsou prof. Lumír Pivovarský a Mgr. Petra 
Rašíková. 
 
 
 
M g r.  P e t r a  R A Š Í K O V Á, * 1 9 8 1 
 
v roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova 
pro třetí stupeň vzdělávání a sbormistrovství pod vedením profesora Lumíra Pivovarského.  
Sbormistrovskou průpravu získala ve Sborovém studiu Permoník, Vysokoškolském 
pěveckém sboru Ostravské univerzity a v Ostravských učitelkách. 
  
V současnosti je uměleckou vedoucí a dirigentkou Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia 
v Orlové, s  kterým dosahuje nemalých úspěchů v tuzemsku i v zahraničí (Mexiko, 
Švýcarsko, Indie). Zároveň je sbormistryní Dětského pěveckého sboru KOPRETINA, který 
vede na  Základní škole K. Dvořáčka, učitelkou sólového zpěvu na základní umělecké škole 
v Orlové - Porubě a od září 2013 také sbormistryní vysokoškolského pěveckého sboru 
CHORUS OSTRAVA, který působí při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské –TU 
Ostrava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezi její největší osobní úspěchy patří zlaté pásmo ze sbormistrovské soutěže 
pedagogických fakult v Praze v roce 2002, je rovněž držitelkou několika ocenění 
za mimořádný dirigentský výkon. 
V roce 2010 jí Unie českých pěveckých sborů udělila cenu Sbormistr – junior. 
Je členkou odborné rady pro středoškolský sborový zpěv Nipos Artama Praha. 
Jako porotkyně zasedá v krajských i celostátních soutěžích. 
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DĚNÍ V OBCI 
 
Náš Strassenfest 2013 
 
Do rubriky „D ění v obci“ chceme sdělit,  
že tu nejsou žádní sobci. 
Na uliční slavnost, na ten Strassenfest, 
sešlo se lidí více než stošest. 
A my tímto díky chceme vyslovit,  
že jste nás všichni přišli podpořit. 
Podle ohlasů všem se líbilo, 
však bez vás a bez nás by za kostelem nic nebylo. 
 
Zvláštní poděkování patří manželům Chmelařovým, 
školním dětem, učitelům, ředitelce Základní školy 
Šilheřovice, manželům Kostelníkovým, hasičům a i občanům našich ulic z řad 
důchodců. 
 
Dalším uchazečům o pořádání Strassenfestu chceme vzkázat: 
„Jd ěte do toho!! Když se do toho jde s elánem a zapálením od začátku, tak se vždy 
dobrá věc dotáhne do zdárného konce.“ 
 
Strassenfesťáci z ulice Kostelní a Školní 
 
 
 
Šilheřovický šlaušek 7.9.2013 
 
Na start 1. ročníku MTB závodu Šilheřovický šlaušek se dohromady postavilo úctyhodných 
300 cyklistů (35 žen,  198 mužů a 67 dětí), kteří  soutěžili celkem v 10 kategoriích. Do cíle 
dorazilo a podmínky závodu splnilo 280 soutěžících. Vítězům gratulujeme a ještě jednou 
všem děkujeme za účast. 
 
Za umožnění závodu bychom touto formou rádi poděkovali Obci Šilheřovice, Lesům ČR, 
TJ Sokol Šilheřovice. 
 
Závod podpořili: STEWENS-BIKES a ISOBIKE, kte ří mimo jiné přivezli k zapůjčení 
testovací kola, dále pak AWT, Animal-dreams, EšBand, Fine-design, FOGO, Kama-auto 
a pneuservis, Kolík-cyklo, Ollies, Pekárna M+K, Restaurace Golf, SNOWBOARDS.cz 
Sportmall, Viega, Vínko Konečný, Vrbka-strojní vybavení.  
 
Ještě jednou všem děkujeme. 
Více informací včetně výsledkové listiny, foto galerie, videí na www.prajzsky-sk.eu  

              
Za organizační tým PSK  
David Tomčík 
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Poděkování 
 
Vedení obce Šilheřovice by rádo vyjádřilo poděkování Prajzskému sportovnímu klubu 
za uspořádání 1. ročníku závodu na horských kolech „ŠILHEŘOVICKÝ ŠLAUŠEK“. 
Jednalo se o velmi vydařenou akci, která umožnila mnoha lidem užít si babí léto plnými 
doušky a navíc ze sedla svých kol poznat krásy našeho rozhlehlého katastru. Děkujeme 
za prezentaci obce! 
 
Jarmila Thomasová                                                                             Radek Kaňa 
starostka obce                                                                                                    místostarosta obce 
 
 
 
Drakiáda 2013. 
 
5. 10. 2013 proběhla na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice DRAKIÁDA pro  d ěti. 
Na nebi se vznášelo 83 draků a díky počasí, které nám přálo, byla i hojná účast dospělých. 
 
Tímto chci všem poděkovat za podporu dětské akce, kterou jsme pořádali a zvlášť chci 
poděkovat  vedení TJ SOKOL Šilheřovice za bezplatný pronájem celého hřiště. 
 
Srdečně zveme všechny rodiče a jejich známé do místního sálu dne 19. 10. 2013, kde bude 
probíhat DISKOTÉKOVÉ VINOBRANÍ. 
 
Výbor Unie rodičů 
 
 

 
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 
Informa ční zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích 
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INZERCE 

 

 
Stavební spořitelna Wüstenrot 
 

• životní pojištění 
• pojištění majetku 
• pojištění aut 

• stavební spoření 
• úvěry – hypotéky 

 
kontakt: Helena Sanetříková, Kostelní 126, 747 15 Šilheřovice 
  tel.: 605 407 479 
  email: helena.sanetrikova@obchod.wustenrot.cz 
 
 
 

www.PLOTY-PLETIVO.cz 
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, 

lesnická a chovatelská pletiva. 

www.VRATA-OSTRAVA.cz  
Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. 
Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. 

Zajistíme montáže. 

www.THUJA.cz 
Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.  Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. 

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava 
po celé ČR. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 
Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky, krmítka 

a další doplňky pro chov drůbeže. 

www.STRECHY-OSTRAVA.eu 
Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. Pokrývačství – pokládky 

krytin, zateplení střech. Klempířství – okapy, svody, oplechování říms 
a komínů. 

Tesařství – střešní konstrukce, krovy, přístřešky, střešní okna. 
=========================================== 
Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá 

tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00 
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Vánoční cukrovíVánoční cukrovíVánoční cukrovíVánoční cukroví    
    

Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem blíží…blíží…blíží…blíží…    

proto jsme pro Vás připravili nabídkuproto jsme pro Vás připravili nabídkuproto jsme pro Vás připravili nabídkuproto jsme pro Vás připravili nabídku    

    

DOMÁCÍHO    VÁNOČNÍHO    CUKROVÍ .DOMÁCÍHO    VÁNOČNÍHO    CUKROVÍ .DOMÁCÍHO    VÁNOČNÍHO    CUKROVÍ .DOMÁCÍHO    VÁNOČNÍHO    CUKROVÍ .    

 

    

V 1kg balení bude 20 druhů a cena 320,V 1kg balení bude 20 druhů a cena 320,V 1kg balení bude 20 druhů a cena 320,V 1kg balení bude 20 druhů a cena 320,----kč/kg.kč/kg.kč/kg.kč/kg.    

Mysleli jsme i na diabetikyMysleli jsme i na diabetikyMysleli jsme i na diabetikyMysleli jsme i na diabetiky,,,,    takže máme i pro ně vánočnítakže máme i pro ně vánočnítakže máme i pro ně vánočnítakže máme i pro ně vánoční    

cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 320,cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 320,cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 320,cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 320,----kč/kg.kč/kg.kč/kg.kč/kg.    

    

Objednávky přijímObjednávky přijímObjednávky přijímObjednávky přijímáme do 30.áme do 30.áme do 30.áme do 30.    11.11.11.11.    2013.2013.2013.2013.    

    

Těšíme se na Vás Těšíme se na Vás Těšíme se na Vás Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNAROTHSCHILDOVA CUKRÁRNAROTHSCHILDOVA CUKRÁRNAROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA    ....    
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