Šilheřovický zpravodaj
Červen 2014

projekt s názvem „Dokončení obnovy historické aleje v EVL“ (směr bažantnice)
Nadační příspěvek - Stromy 2014
Nadace ČEZ

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí spoluobčané,
od začátku měsíce července započnou v naší obci stavební práce na zateplení budovy
základní školy vyššího stupně. Na budově budou také vyměněna okna, opraveny okapy a
svody, provedeno odvodnění budovy a zhotoven nový hromosvod. Práce spojena se
zateplením a výměnou oken bude provádět vítězná firma výběrového řízení AD-MAR
STAVBY, s.r.o., Ostravská 277, 735 51 Bohumín – Pudlov. Na tuto akci byla obci
poskytnuta dotace z programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie
v budovách veřejného sektoru. Práce by měly být dle smlouvy zahájeny 1. 7. 2014 a
ukončeny 17. 8. 2014. Cena za zhotovení předmětu plnění je stanovena dohodou stran jako
cena smluvní ve výši 1.853.332,09 Kč včetně DPH. Na dodržení správného postupu prací
bude za obec dohlížet zkušený odborný technický dozor a koordinátor BOZP Ing. Ladislav
Procházka ve spolupráci s projektantkou stavby Ing. arch. Magdalénou Merendovou. Po
úspěšném vyúčtování akce bude obci vyplacena dotace ve výši 90% uznatelných nákladů.
V průběhu měsíce července bude také zahájena výstavba šaten a sociálního zázemí ve
sportovně rekreačním areálu Baumšula s názvem „Kultura, rekreace a sport na českopolském pohraničí“. Rada obce již schválila na svém jednání návrh výběrové komise, a to
nejvýhodnější cenovou nabídku díla ve výši 3.121.775,- Kč včetně DPH firmy AREA stavby
s.r.o., Šilheřovice čp. 315, 725 29 Ostrava – Petřkovice. V současné době jsou všechny
materiály výběrového řízení předloženy ke kontrole Centru pro regionální rozvoj ČR.
V případě schválení bude akce zahájena a její předpokládané ukončení je 31. 8. 2014.
V případě bezproblémového ukončení stavby obec získá dotaci z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007-2013 dotaci ve výši 2.500.000,- Kč.
Součástí této stavby je také vybavení dráhy v areálu zařízením pro provozování hasičského
sportu.
Koncem léta budou započaty také další tři akce, a to:
1.

13 TI Šilheřovice – výstavba komunikace ulice U Obory, kde rozpočtované
náklady činí 3.451.999,- Kč včetně DPH. Na akci obec obdrží dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury ve
výši 650.000,- Kč.

2.

3 TI Šilheřovice – výstavba dešťové kanalizace na ulici Kostelní.
Rozpočtovaná cena díla činí 1.410.769,- Kč včetně DPH. Na akci obec obdrží dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora výstavby technické
infrastruktury ve výši 150.000,- Kč

3.

Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem – úprava svahu za
obecním úřadem. Rozpočtovaná cena díla činí 742.818,- Kč včetně DPH. Na akci
obec obdrží dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 75%
uznatelných nákladů.
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Po schválení přijetí tří výše uvedených dotací zastupitelstvem obce, které se konalo dne
4. 6. 2014, pracujeme na znění výzev k podání nabídky. Očekáváme, že nabídkové ceny
budou jistě nižší než uvedené rozpočtové náklady zpracované projektanty.
Do konce června by měla být ukončena analytická část „Studie proveditelnosti přírodě
blízkých protipovodňových opatření“, na které pracuje firma EKOTOXA s.r.o. Brno.
V další etapě budou zpracovány návrhy protipovodňových opatření pro naši obec a
projednány s vlastníky pozemků tak, aby Studie byla obci předána do konce listopadu 2014.
Z celkových nákladů díla 1.364.214,50 Kč včetně DPH může obec očekávat získání 90%
dotace a zahájit průzkum možností získání dotace na realizaci navrhovaných
protipovodňových opatření.
V průběhu prvního prázdninového měsíce bude firma Swietelsky stavební s.r.o., Ostrava
pracovat na úpravě výšky kanalizačních poklopů na silnici III/4696. Správcem splaškové
kanalizace je naše obec, proto tuto úpravu ve výši 119.715,- Kč budeme financovat ze svého
rozpočtu. Od této opravy si slibujeme zklidnění průjezdu automobilů po této komunikaci
vůči okolních domů, jejichž majitelé jsou obtěžováni otřesy při průjezdu každého většího
motorového vozidla.
Sděluji Vám, že v minulých dnech jsme obdrželi zamítnutí spolufinancování dvou
projektů. Jedná se o „Rekonstrukci zastávky Fulneček a zvýšení bezpečnosti na
komunikacích v obci Šilheřovice“ (Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko) a
„Obnova aleje I. etapa“ (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Budeme muset tedy
hledat jiné zdroje k financování těchto pro obec potřebných projektů.
Mezi naše poslední žádosti o dotaci patří požadavek na spolufinancování kropicího vozu
z Operačního programu životní prostředí v rámci projektu „Snižování prašnosti v obci
Šilheřovice“. Položkový rozpočet tohoto samosběrného vozu činí 2.178.000,- Kč. Dotace by
tyto náklady uhradila do výše 90%. Žádost byla podána 27. 5. 2014 a čekáme na rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí.
Dalším želízkem v ohni je podaná žádost o dotaci na stavební úpravy hygienického
zázemí základní školy – vyššího stupně. O dotaci žádáme Moravskoslezský kraj v rámci
dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje a její maximální
výše činí 250.000,- Kč. Rozpočtované náklady na úpravu sociálního zařízení školy vyššího
stupně činí 914.312,- Kč včetně DPH. Žádost byla podána 28. 3. 2014. Výsledek rozhodnutí
o poskytnutí dotace doposud obec neobdržela.
V neposlední řadě Vás informuji o tom, že dle zákona jsme byli povinni zpracovat
energetickým specialistou průkazy energetické náročnosti budov v majetku obce. Týkalo se
to budov na ulici Střední čp. 29, 117, 305, 210, 18, 19, 21, na ulici Kostelní čp. 230 a na ulici
Dolní čp. 162. V rámci průkazu energetické náročnosti budov bylo doporučeno u všech
provést zateplení stropu pod půdou tepelně izolačním materiálem, zateplení obvodových
stěn a podlah. Veškerá doporučená opatření jsou pouze legislativní povinností
energetického auditora a jejich uskutečnění není pro obec nijak závazné, ale
z ekonomických důvodů (úniky tepla) a vlivu na životní prostředí by je obec měla postupně
realizovat.
Vážení spoluobčané, protože stojíme již téměř na pomyslném prahu prázdnin a
dovolených, dovolte mi popřát Vám, abyste si našli čas na odpočinek a načerpali mnoho sil
do dalších všedních pracovních dní. Dětem přeji hlavně krásné počasí, mnoho nevšedních
zážitků s kamarády a co nejvíce společných chvil strávených mezi těmi, kteří je mají
upřímně rádi.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 4. 6. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 20/2014/1 Program jednání předložený starostkou obce doplněný o bod č. 28
programu jednání schůze – Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
volební období 2014 - 2018 a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude
hlasovat samostatně a veřejně
ad 20/2014/3 Ověřovatele zápisu Mgr. Pavlu Sokolovskou a p. Štěpána Kopiu
ad 20/2014/5 Zprávu starostky obce o kontrole usnesení ZO č. 19 konaného
dne 18. 3. 2014
ad 20/2014/9 Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku – obce Šilheřovice – za rok 2013
ad 20/2014/18 Přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „13 TI Šilheřovice“
v podprogramu „Podpora výstavby technické infrastruktury“
Pro výběrové řízení dodavatele akce „13 TI Šilheřovice“ financované
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj v podprogramu „Podpora výstavby
technické infrastruktury“ tyto členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek:
• Mgr. Pavla Sokolovská
• Pavla Thomasová
• Pavel Kolaska
• Ing. Martin Čecháček
• Mgr. Petr Prášek
ad 20/2014/19 Přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „3 TI Šilheřovice“
v podprogramu „Podpora výstavby technické infrastruktury“
Pro výběrové řízení dodavatele akce „3 TI Šilheřovice“ financované z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj v podprogramu „Podpora výstavby
technické infrastruktury“ tyto členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek:
• Ing. Jarmila Thomasová
• Mgr. Marcela Niedermeierová
• Erich Chlebiš
• Jan Čecháček
• Mgr. Radek Kaňa
ad 20/2014/20 Přijetí dotace Ministerstva životního prostředí na akci „Sadové úpravy
veřejných ploch – svah nad potokem“
Pro výběrové řízení dodavatele akce „Sadové úpravy veřejných ploch – svah
nad potokem“ financované z dotace Ministerstva životního prostředí tyto
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
• Ing. Jiří Thomas
• Ing. Stanislav Lipinský
• Štěpán Kopia
• Mgr. Ludmila Janoschová
• Mgr. Pavla Sokolovská
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ad 20/2014/21 Přijmout na předfinancování dotačních projektů obce úvěr v předpokládané
výši 10 mil. Kč a pověřuje starostku obce zajištěním výběrového řízení
zakázky malého rozsahu na finanční služby
ad 20/2014/22 Poskytnutí mimořádné dotace Unii rodičů na akci „Ukončení školního roku
stanováním“ ve výši 30.000,- Kč
ad 20/2014/23 Poskytnutí mimořádné dotace TJ SOKOL Šilheřovice na dostavbu šaten
a sociálního zařízení na hřišti Tělovýchovné jednoty v Šilheřovicích ve výši
50.000,- Kč
ad 20/2014/24 Rozpočtové opatření č. 2/2014
ad 20/2014/26 Záměr obce prodat část pozemku p. č. 1685 vyznačeném v přiložené
katastrální mapě, která je nedílnou součástí tohoto záměru. Na tomto úseku
bude zřízena služebnost stezky a cesty pro oprávněnou obec Šilheřovice
mimo těleso lesa a tato služebnost stezky a cesty bude zřízena rovněž
pro majitele parcel p.č. 1127/4, 1127/3, 1127/2 v k.ú. Šilheřovice. Rozsah
tohoto práva služebnosti bude upraven geometrickým plánem, který upraví
pozemkové hranice pozemku p.č. 1685 v k.ú. Šilheřovice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 20/2014/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 19 konaného dne 18. 3. 2014
ad 20/2014/6 Zprávu o činnosti RO č. 93/2014 – 98/2014
ad 20/2014/7 Výroční zprávu starostky obce za rok 2013
ad 20/2014/8 Výroční zprávu společnosti SOMA Markvartovice, a. s. za rok 2013
ad 20/2014/11 Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2014
ad 20/2014/12 Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Hlučínska za rok 2013 ze dne 27. 2. 2014
ad 20/2014/13 Zprávu kontrolní a revizní komise Sdružení obcí Hlučínska o výsledku
kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
za rok 2013 ze dne 10. 3. 2014
ad 20/2014/14 Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2013
ad 20/2014/15 Zprávu Krajského úřadu v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu
o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
za rok 2013 ze dne 25. 2. 2014
ad 20/2014/16 Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
za rok 2013 ze dne 27. 2. 2014
ad 20/2014/17 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2013
ad 20/2014/27 Informace o stavu investiční a neinvestičních akcích v naší obci v roce 2014
přednesené starostkou obce

Zastupitelstvo obce stanovilo:
ad 20/2014/28 Pro volební období 2014 – 2018 počet členů zastupitelstva obce Šilheřovice,
a to 15 členů

Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 20/2014/10 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2013 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením obce Šilheřovice za rok 2013, a to bez výhrad
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 19. 5. 2014 č. 98/2014
RO schvaluje:
ad 98/2014/5
Stavební firmu PROCHÁZKA s. r. o., Veleslavínova 1022/4, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava k provedení technického dozoru na stavbě
„Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“ včetně
plnění funkce koordinátora BOZP za cenu 30.000,- Kč
ad 98/2014/6
Nabídku Ing. arch. Merendové na provádění autorského dozoru akce „Zateplení
ad 98/2014/7

ad 98/2014/8

ad 98/2014/9

ad 98/2014/10

ad 98/2014/11

ad 98/2014/12

ad 98/2014/13

ad 98/2014/14

a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice“ ve výši 500,- Kč/hodinu
Znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního
plynu ze dne 31. 12. 2012 s firmou Pragoplyn, a.s., Jungmannova 36/31, 110 00
Praha 1 – Nové Město. Cena za ostatní služby dodávky plynu pro jednotlivá
odběrná místa je dohodou dodavatele a zákazníka stanovena jako pevná
jednosložková cena, která činí:
Malo odběr: 699,- Kč/1 MWh
Střední oběr: 694,- Kč/1 MWh
Velko odběr: 694,- Kč/1 MWh
Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Šilheřovice, který
určuje termíny plnění jednotlivých částí Studie, a to takto:
Část A: Analytická část – do 30. 6. 2014
Část B: Návrhová část – do 31. 8. 2014
Část C: Závěrečné vyhodnocení – do 30. 11. 2014
Zadávací dokumentaci akce „Sadové úpravy veřejných ploch – svah
nad potokem“ pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele úpravy svahu
za obecním úřadem v Šilheřovicích. Součástí je i znění Smlouvy o dílo s budoucím
dodavatelem akce
Cenovou nabídku firmy PKV Projekt na pořízení energetických průkazů budov
v majetku obce - budovy na ulici Střední čp. 29, 117, 305, 210, 18, 19, 21, na ulici
Dolní čp. 162 a Kostelní čp. 230 ve výši 43.636,- Kč bez DPH
Nabídku firmy GEPRO s.r.o. na rozšíření geografického informačního systému
MISYS – sběr a zpracování dat pasportu veřejného osvětlení a jeho následné
začlenění do systému MISYS – Šilheřovice ve výši 27.160,- Kč včetně DPH
Udělit souhlas vlastníka místní komunikace parcely parcelní číslo 394 – ostatní
plocha – ostatní komunikace v k.ú. Šilheřovice se zřízením nového sjezdu z místní
komunikace ul. Ovocná na parcelu parcelní číslo 396/5 v k.ú. Šilheřovice, která je
ve vlastnictví žadatele. Tento souhlas je podmíněn vydáním „Rozhodnutí
o povolení zřízení sjezdu“, které bude vydáno Obecním úřadem v Šilheřovicích
po předložení požadovaných dokladů
Nákup příslušenství traktoru Kioti CK 2810 OHST, a to čelní sečení MF 135
a vysavač trávy 500 l včetně vysypávání do výšky za cenovou nabídku firmy
Chlebiš s.r.o., Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín ve výši 178.921,- Kč
Pro konání „Uličních slavností 2014“ výjimku z Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011, o rušení nočního klidu, a to na dobu od 22:00 hod. dne 13. 9. 2014
do 03:00 hod. dne 14. 9. 2014
Pro konání „Uličních slavností 2014“ poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,Kč
Pro konání „Uličních slavností 2014“ konaných dne 13. 9. 2014 nepřetržitý provoz
veřejného osvětlení v nočních hodinách
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ad 98/2014/17

ad 98/2014/18
ad 98/2014/19
ad 98/2014/20
ad 98/2014/22
ad 98/2014/23

RO pověřuje:
ad 98/2014/2

ad 98/2014/3

ad 98/2014/4

ad 98/2014/5

ad 98/2014/6

ad 98/2014/7

ad 98/2014/8

ad 98/2014/11

Bezplatné zapůjčení stanu a zahradních setů pro konání „Uličních slavností 2014“
konaných dne 13. 9. 2014
Výměnu vany v obecním bytě na ulici Střední čp. 117 pod podmínkou 50%
podílení se nájemníka na veškerých nákladech souvisejících se stavebními
pracemi
Unii rodičů Šilheřovice bezplatné zapůjčení zahradních setů při konání stanování
pro děti na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice ve dnech 20. 6. - 22. 6. 2014
Program 20. jednání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 4. 6. 2014
od 17:00 hodin
Bezplatný převod staré, nepotřebné dlažby uložené v prostorách za obecním
úřadem Tělovýchovné jednotě SOKOL Šilheřovice
Nové znění Smlouvy o nájmu hrobového místa v obci Šilheřovice
Provedení výstavby opěrné zdi na ulici Zahradní dle předložené projektové
dokumentace

Starostku obce zařazením bodu o přijetí dotace 150.000,- Kč z MMR
v podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury s názvem „3 TI
Šilheřovice“ – výstavba dešťové kanalizace na ulici Kostelní do programu
nejbližšího jednání zastupitelstva obce
Starostku obce zařazením bodu o přijetí dotace 650.000,- Kč z MMR
v podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury s názvem „13
TI Šilheřovice“ – výstavba komunikace U Obory do programu nejbližšího
jednání zastupitelstva obce
Starostku obce zařazením bodu o poskytnutí další dotace Tělovýchovné
jednotě SOKOL Šilheřovice ve výši 50.000,- Kč na dostavbu nových šaten a
sociálního zařízení na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice
Starostku obce podpisem Příkazní smlouvy se stavební firmou PROCHÁZKA
s.r.o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava k provedení
technického dozoru na stavbě „Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ
Šilheřovice“ včetně plnění funkce koordinátora BOZP za cenu 30.000,- Kč
Starostku obce podpisem Příkazní smlouvy s Ing. arch. Merendovou na provádění
autorského dozoru akce „Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ
Šilheřovice“ ve výši 500,- Kč/hodinu
Starostku obce podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky a odběru zemního plynu ze dne 31. 12. 2012 s firmou Pragoplyn, a.s.,
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Cena za ostatní služby
dodávky plynu pro jednotlivá odběrná místa je dohodou dodavatele a zákazníka
stanovena jako pevná jednosložková cena, která činí:
Malo odběr: 699,- Kč/1 MWh
Střední oběr: 694,- Kč/1 MWh
Velko odběr: 694,- Kč/1 MWh
Starostku obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci
Šilheřovice, který určuje termíny plnění jednotlivých částí Studie, a to takto:
Část A: Analytická část – do 30. 6. 2014
Část B: Návrhová část – do 31. 8. 2014
Část C: Závěrečné vyhodnocení – do 30. 11. 2014
Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou GEPRO s.r.o. na rozšíření
geografického informačního systému MISYS – sběr a zpracování dat pasportu
veřejného osvětlení a jeho následné začlenění do systému MISYS – Šilheřovice ve
výši 27.160,- Kč včetně DPH
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ad 98/2014/21

ad 98/2014/23

Starostku obce zajištěním vyjádření k existenci všech sítí a veřejného osvětlení
v majetku obce pro akci „Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v obci
Šilheřovice“
Starostku obce oslovením stavebních firem pro výstavbu opěrné zdi na ulici
Zahradní

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 26. 5. 2014 č. 99/2014
RO schvaluje:
ad 99/2014/2
Cenovou nabídku firmy Swietelsky stavební s. r. o. na opravu 20
kanalizačních vpustí na komunikaci II/4696, která spočívá ve změně výšky
poklopů. Cenová nabídka činí 98.938,- Kč bez DPH

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 6. 2014 č. 100/2014
RO schvaluje:
ad 100/2014/2 Cenovou nabídku firmy STAVITELSTVÍ Norbert Vilášek, Macharova 8,
702 00 Ostrava – Přívoz na opravu havarijní části zdi na ulici Ovocné ve
výši do 100.000,- Kč bez DPH
ad 100/2014/3 Provedení stavebních úprav v bytě č. 1 na ulici Střední, které spočívají
v zazdění 1 ks dveří a vysekání otvoru pro dveře v jiné stěně pokoje.
Stavební úpravy budou prováděny za dodržení všech bezpečnostních
předpisů
ad 100/2014/4 Sečení travnatých ploch podél komunikací v k. ú. Šilheřovice, které bude
prováděno převážně ručně křovinořezy z důvodu mnoha překážek
s částečnou pomocí traktorových a ručních mulčovačů u firmy DVOŘÁK
LESY, SADY ZAHRADY s. r. o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava –
Petřkovice. Cena dvou sečení činí 123.633,00 Kč bez DPH
ad 100/2014/5 Firmu Jan Benda – požární služby, Terezie Brzkové 26, 318 00 Plzeň pro
nákup vybavení sportovně – rekreačního areálu Baumšula zařízeními pro
požární sport v hodnotě 191.640,- Kč včetně DPH
RO pověřuje:
ad 100/2014/3

Starostku obce odpovědět souhlasně žadatelům o stavební úpravy v bytě č.
1 na ulici Střední, které spočívají v zazdění 1 ks dveří a vysekání otvoru
pro dveře v jiné stěně pokoje. Stavební úpravy budou prováděny za
dodržení všech bezpečnostních předpisů

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 6. 2014 č. 101/2014
RO schvaluje:
ad 101/2014/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kultura, rekreace a sport na
česko-polském pohraničí“. Dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny bez DPH byla jako vítězná firma vybrána tato: AREA stavby s. r. o.,
Šilheřovice č. 315, 711 00 Ostrava s nabídkovou cenou 2.579.980,00 Kč bez
DPH
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Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „Kultura,
rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ AREA stavby s. r. o.,
Šilheřovice č. 315, 711 00 Ostrava s nabídkovou cenou 2.579.980,00 Kč bez
DPH
RO pověřuje:
ad 101/2014/2

Starostku obce podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky
„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ AREA stavby s. r.
o., Šilheřovice č. 315, 711 00 Ostrava s nabídkovou cenou 2.579.980,00 Kč
bez DPH

HOSPODAŘENÍ OBCE

Stav finančních prostředků obce ke dni 31.5.2014:

4 331 135,31 Kč

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 5. 2014 do 31. 5. 2014:

Ing. Stanislav Machala – revize PD „Baumšula“
Jiří Válek – oprava čerpadla JSDH
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
Pragoplyn – plyn
SmVaK 04/2014 – pitná voda
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
Dvořák lesy, sady, zahrady – výsadba stromů
(hrazeno Nadace ČEZ)
ALS AGRO – nájem traktoru
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 05/2014
GORDIC – aktualizace programu
DEVELOP centrum – nájem kopírky
DEVELOP – nákup PC sestav (4ks)
Ing. arch. Martin Janda – záloha na PD výsadba
bytů
Autodoprava Martin Fulneček – demolice domu
č. p. 142
Gassmont, s. r. o. – prodloužení plynovodu ul. U
Obory
CHLEBIŠ s. r. o. – nákup křovinořezu
GEPRO – aktualizace MISYS
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu

28 435,- Kč
20 300,- Kč
29 265,- Kč
5 600,- Kč
210 721,- Kč
36 987,- Kč
190 000,-Kč
16 335,- Kč
190 000,- Kč
8 577,- Kč
8 434,- Kč
43 076,- Kč
151 250,- Kč

150 000,- Kč
61 204,- Kč
19 157,- Kč
11 035,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč

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

Prázdninový zpravodaj
Vážení spoluobčané,
rádi bychom upozornili všechny složky či zájemce inzerovat v Šilheřovickém zpravodaji, že
příští číslo vyjde až po 10. srpnu 2014, a to za červenec a srpen dohromady.

Opisy vodoměrů
Vážení spoluobčané,
ve dnech 23. 6. – 6. 7. 2014 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude provádět naše
zaměstnankyně paní Sylva Lazarová.

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech 18. – 20. července 2014 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění:

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

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.

Obecní knihovna
Po dobu prázdnin bude knihovna otevřena!
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Informace z golfu
Park Golf Club Ostrava (PGCOV), který provozuje osmnáctijamkové golfové hřiště
umístěné v prostoru zámeckého parku v Šilheřovicích, oslavil v loňském roce 45. výročí
svého založení. Tento klub je nejen jedním z nejstarších v naší republice, ale je rovněž
jedním ze sportovně nejúspěšnějších. Již řadu let vychovává golfisty, kteří patří k celostátní
špičce. Klub vychoval řadu špičkových hráčů, z nichž mnozí šíří dále dobré jméno
Šilheřovic jako profesionální trenéři golfu u nás i v zahraničí. Jako příklad lze uvést místní
rodáky Jana Juhaniaka, Petra Michálka, Aleše a Martina Svěntkovy, Petra Hoška a další.
Extraligové týmy se dlouhodobě umisťují na předních příčkách celostátních soutěží
a potvrdily to i v loňské sezóně, kdy družstvo mužů získalo ve velmi napínavém boji stříbro
za přispěním Ondry Chlebiše, Tomáše Sokolovského a Adama Volejníčka. Tým žen
s významným podílem šilheřovických Sylvy Michálkové a Veroniky Holišové se stal
dokonce vítězem extraligy a díky tomu byl vyhodnocen jako nejúspěšnější sportovní
kolektiv Moravskoslezského kraje. Ani tým dětí do 14-ti let nezůstal loni pozadu za svými
staršími kamarády a postoupil až do finále republikové soutěže družstev.
Výchova mladých golfistů v PGCOV začíná golfovou školičkou už ve věku 4 let. Děti pak
přecházejí do tréninkového centra mládeže, kde tréninky probíhají 2x týdně, hrají se
turnaje nebo jsou pořádány krátké tréninkové kempy. Ti nejlepší se pak účastní
regionálních i celorepublikových soutěží, a pokud jsou v dnešní silné konkurenci šikovní,
jsou vybírání do reprezentačních družstev ČR. Aktuálně má PGCOV tři juniorské hráče
na nejvyšší republikové úrovni.
V letošním roce je dvacet dětí v golfové školičce, okolo 50 dětí v tréninkovém centru
mládeže, dvacet dalších v klubové reprezentaci. Jsme velmi rádi, že tyto tréninky také
navštěvují děti z Šilheřovic a vyrůstají z nich skvělí hráči!
Tréninky jsou přístupné všem dětem ve věku od 6-ti let. Na prvních trénincích jsou hole
i míče k dispozici, přátelští trenéři a skvělá atmosféra tréninku je samozřejmostí! Ale nejen
děti, kdokoliv si může golf vyzkoušet na cvičné louce, která je umístěna na východním
okraji parku a je přístupná pro všechny zájemce o tuto krásnou hru.
Další informace Vám kdykoli budou poskytnuty na recepci klubu či cvičné louce.
Tímto bychom Vás, občany Šilheřovic, chtěli pozvat na Golfový den, který se bude konat
v neděli 29. 6. 2014 od 15 hodin na cvičné louce.
Přijďte si zkusit golf! Máte to kousek ☺

Kontakty:

www.golf-ostrava.cz
recepce klubu: office@golf-ostrava.cz, tel. 595 054 144, mobil 722 288 422
cvičná louka: mobil 702 090 279
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Nábor dětí
Vážení rodiče,
stejně jako v minulých letech otevírá Základní umělecká škola v Hlučíně na pobočce
ve Vaší obci třídu přípravná výtvarná a estetická výchova pro děti mateřských škol
před nástupem do základní školy.
Výuka je určena dětem předškolního věku a má za cíl seznámit žáky hravou formou
prostřednictvím výtvarných činností s prací ve školním prostředí.
Velmi dobré výsledky této výuky jsou prokázány na bezproblémové docházce do základní
školy těch malých prvňáčků, kteří absolvovali výše uvedenou přípravu.
Výuka bude probíhat jednou týdně.
Bližší informace pan učitel Harman tel: 736 121 942.

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně
Vážení rodiče,
výtvarný obor ZUŠ Hlučín nabízí na pobočce ve vaší obci výtvarné vzdělání široké populaci
dětí a mládeže. Výuka je rozdělena na přípravné studium, základní studium 1. stupně
a základní studium 2. stupně. Probíhá jedenkrát týdně ve zdejší základní škole
v tříhodinovém bloku. Obsahem výuky je malba barvami a pastelem, kresba tužkou
a křídami, modelování keramiky, papíru a různých přírodních materiálů.
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které rozvíjí jejich
různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy
s výtvarným zaměřením. Každý ročník je ukončen vysvědčením a po absolvování celého
cyklu získají žáci absolventské vysvědčení. Naši absolventi prošli středními uměleckými
školami v Ostravě, Zlíně, Praze a studovali vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty
architektury.
Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské
výtvarníky s kultivovaným přístupem ke světu a ostatním lidem.
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ má pevná
pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí.
Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost. Minimální
vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy (na rozdíl od různých
zájmových kroužků, nebo soukromé výuky, kde mohou vyučovat lidé bez jakéhokoliv
odborného vzdělání a kvalifikace).
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné vyučovací
hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku, nebo malé skupině o 10 až 15 žácích. Tento
individuální způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto unikátní.
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují
rozsah a obsah výuky.
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Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát i
zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto
dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze z části.

Bližší informace o studiu na pobočce ve Vaší obci získáte u učitele Vladimíra
Harmana na tel: 736 121 942.

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT

Jaké obaly jsou nejšetrnější k životnímu prostředí?
Obecně lze říci, že jednoznačně nejšetrnější k životnímu prostředí jsou obaly
s vícenásobným použitím. U potravin to znamená zejména vratné skleněné nápojové lahve.
Ty bychom měli používat všude tam, kde je to možné. Tedy jinými slovy - ANO, recyklovat
většinu materiálů by bylo rozumné, jak se však dočtete dále, ne vždy je to možné.
Dále následuje výčet nejpoužívanějších materiálů a jejich hlavní klady a zápory:
- obecně plasty - jejich používání je často uživatelsky nejpřívětivější a určitě nejčastější.
Jejich dopad na životní prostředí je však dosti negativní. Při jejich výrobě jsou
spotřebovávány neobnovitelné zdroje (ropa) a možnosti jejich recyklace (zpracování a
opětovného použití) jsou omezené. Plasty zpravidla velmi dobře hoří, a tak často končí
v domácích kamnech či na ohních. Spalováním se uvolňuje do ovzduší množství jedovatých
látek. Spalovny odpadů vzniklé látky částečně zachytí, ale nikdy všechny. Plasty tedy jako
ekologicky šetrný materiál rozhodně doporučit nelze. Recyklace plastů je v ČR dosud velmi
omezená. Smysluplná recyklace plastů vyžaduje striktní vytřídění na jednotlivé druhy
plastů, což je technologický problém. Kvalita vzniklého recyklátu je navíc podřadná,
rozhodně se nevrátí do oběhu např. jako obal potravin.
- PET lahve - neboli lahve ze sloučeniny polyethylentereftalát jsou jednoznačně
nejpoužívanějším materiálem na balení nápojů. Platí pro ně vesměs to, co pro ostatní
plasty, jen podmínky recyklace jsou u PET lahví nadějnější. V současné době existuje v ČR
jeden podnik (Silon Planá nad Lužnicí a.s.) zabývající se recyklací PET lahví. Materiál je
tam drcen a vzniklá hmota slouží jako surovina při výrobě netkaných textilií a izolačních
materiálů. Podmínkou recyklace PET láhve je ovšem její umístění do speciálního sběrného
koše či kontejneru.
- nápojové kartony - mají taktéž velmi příznivé užitné vlastnosti, ale možnost recyklace
těchto kartonů je snad ještě omezenější než u plastů. Zejména nesnadno jsou recyklovatelné
kartony s hliníkovou fólií. Technologie pro recyklaci jsou již vyvinuty (např. desty vyrobené
z tetrapackové drti), možnosti využití tohoto materiálů jsou ale omezené. Většina složité a
energeticky náročně vyrobených tetrapackových krabic tedy končí na skládkách nebo ve
spalovnách.
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- hliník - jako obaly se většinou používají hliníkové fólie. Tenkostěnný hliník se drtí,
zbavuje se laků a barev a vyrábí se z něj hliníkový prášek a granule, které se dále používají
v metalurgickém průmyslu. Recyklovat hliníkové fólie je tedy velmi rozumné. Nicméně
výroba hliníku samotného je energeticky nesmírně náročná, a proto bychom se
jednorázovým obalům z hliníku rozhodně měli vyhýbat (např. pivo v "plechovce").
- sklo - ze všech obalových materiálů je sklo k životnímu prostředí nejšetrnější. Je to dáno
zejména jeho bezproblémovou recyklací, pro níž je u nás již dlouho zavedená technologie.
Sklo je jediný materiál, u kterého lze z druhotné suroviny (např. vrácených střepů) vyrobit
opět původní materiál bez snížení kvality. Používáním vratných, případně důsledným
tříděním nevratných skleněných obalů odlehčíme našemu životnímu prostředí.
Stále však platí: nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Analýzy domovního odpadu
prokázaly, že asi 40% tvoří právě obaly na jedno použití. Opětovným používáním bychom
tedy výrazně omezili množství odpadu se všemi pozitivními důsledky, které by to mělo.
Ekologický institut Veronica

EKOLOGICKÁ PORADNA

Dopady balených vod na přírodu
Balené vody představují pro přírodu mnohem větší zátěž než voda z kohoutku. Je tomu tak
hlavně proto, že je nutné je přepravit a zabalit. Doprava se uskutečňuje převážně nákladní
automobilovou přepravou. Ta spotřebovává fosilní neobnovitelné zdroje a přispívá ke
globálním klimatickým změnám produkcí CO2. K tomu také připočítejme hluk z dopravy a
znečištění ovzduší, které snižuje kvalitu našeho života.
Plastové lahve zatěžují přírodu nejen jako odpad, ale škodí i jejich výroba náročná na
spotřebu vody, elektrické energie a ropy. Pokud už PET lahve máme, je vhodné je vytřídit
do plastu. Ne všichni se však tímto doporučením řídí. V České republice se vytřídí přibližně
jen polovina PET lahví. Nejlepším řešením vzhledem k životnímu prostředí je plastové
lahve nekupovat vůbec.
Čerpáním pramenitých a minerálních vod z útrob země vyčerpáváme cenné zásoby, jež se
zde tvořily po tisíciletí. Z tohoto pohledu je voda z hlubinných zdrojů rovněž
neobnovitelným zdrojem, se kterým není radno plýtvat. Dříve byly minerální vody
doporučovány jen k léčebným kúrám lázeňských hostů a i ti přijímali pouze vodu
z pramenů vytékajících na povrch, ne z umělých hlubinných vrtů.
Na co si dávat při pití kohoutkové vody pozor:
•

na konzumaci a úpravu potravin ji používat jen studenou

•

zvážit a poradit se s lékařem nebo lékařkou, zda dávat vodu kojencům

•

v případě podezření na přítomnost olova si nechat udělat hygienický test a případně
vyměnit vodovodní potrubí (toto je však problémem jen u některých starších domů)
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Pitné rady
•

pokud s sebou nosíte láhev s vodou, můžete místo opětovného kupování balené vody
láhev průběžně doplňovat vodou z kohoutku

•

žádejte v restauracích k jídlu nebo ke kávě vodu z kohoutku, je to běžný, leč trochu
zapomenutý zvyk (na našich internetových stránkách se můžete dozvědět, které restaurace
tuto možnost samy nabízejí)

•

pokud sami znáte restauraci, která Vám vodu z kohoutku nabídla, dejte nám o ní
vědět

•

chcete podpořit myšlenku pití vody z kohoutku? Pošlete svým přátelům přes
facebook či e-mailem odkaz na videospot „Natočte si kohoutkovou“ nebo nabídněte spot
k odvysílání Vašemu kinu či oblíbenému festivalu, spot Vám rádi dodáme na DVD
Shrňme, proč pít vodu z kohoutku:

•

je kvalitní, čerstvá, lehce mineralizovaná, a proto ideální pro každodenní pití

•

nezatěžuje přírodu odpadem a dopravou

•

je přibližně 125krát levnější než voda balená

•

je jednou z nejkontrolovanějších potravin

•

je okamžitě dostupná v jakémkoliv množství

•

nemusíme se zatěžovat jejím nošením

•

nepodílíme se na zbytečném vyčerpávání hlubinných zdrojů vody
Kde se mohu dozvědět o pitné vodě více:

•
•
•
•

•

www.veronica.cz/voda
Státní zdravotní ústav
www.zvodovodu.cz - nové a nezávislé informace o vodě z kohoutku včetně seznamu
restaurací, kde Vám poskytnou k jídlu vodu z vodovodu automaticky.
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Tento leták včetně informačních zdrojů a rozšiřujících údajů můžete najít na webových
stránkách www.veronica.cz/voda, zde je k vyplnění i anketa týkající se nabídky vody
z kohoutku v restauracích.
Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci
odborných environmentálních témat. Zabývá se jak městským, tak venkovským
prostředím, v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti. Provozuje
ekologickou poradnu, Centrum Veronica Hostětín a vydává stejnojmenný časopis.
Posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním
hodnotám.
Vítáme
Vaši
finanční,
materiálovou
i osobní
pomoc.
www.veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz
Ekologická poradna Veronica je členem Sítě ekologických poraden STEP.
www.ekoporadna.cz
tel.: 542 422 750, www.veronica.cz/studanky
Internetová mapa studánek a pramenů na Jižní Moravě - www.veronica.cz/ekomapa
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ZŠ ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v květnu a červnu 2014
Datum

Akce

Otevírání aleje – dotace ČEZ ve spolupráci s OÚ
Přednáška pro 1. stupeň: Jak se dělá čokoláda, jednotlivé
14.5.
třídy si vyrobily svou čokoládovou figurku.
19.5.
Divadlo 2. stupeň ZŠ – Stepující stonožka
Přátelský turnaj 5. tříd ve vybíjené se ZŠ Markvartovice
21.5.
(Mgr. Kačmářová, Mgr. Kubišová – ředitelka Základní
školy Markvartovice )
25.5.
3. třída s Mgr. Lamschovou navštívila Prahu
Školní výlet 9. tř. – jižní Morava + Vídeň
28. – 30.5.
Dozor: Mgr. Válová, Mgr. Fucimanová
Školní výlet 6. – 8. třídy Dozor: Mgr. Tichá,
29.5.
Mgr. Řehánková, Mgr. Ďurajková, Mgr. Hluchníková
Organizační zajištění jazykového pobytu v Anglii pro
30.5.
zájemce z řad žáků (Mgr. Žvaková)
13.5.

KVĚTEN

Datum
2.6.

3.6.

4.6.
4.6.

ČERVEN

5.6.
10.6.

11.6.

Akce
Focení žáků
Výtvarná soutěž MUZIKANTI, CO DĚLÁTE? – 7. +
9. tř.
Práce žáků 7. třídy se umístily na 1. místě:
Adam Hanus, Petr Salinger, Miroslav Preissner, Monika
Machelová, Adam Kučatý, Vojtěch Konečný
(Mgr. Žvaková)
Třídní schůzky s rodiči žáků
Dopravní hřiště Hlučín – 4. třída – nácvik dopravní
výchovy v praxi – jízdy v souladu s dopravními předpisy
a značkami (Mgr. Lukavcová)
Ukázka práce kroužků – Rytmika a dramatický kroužek
(Mgr. Kačmářová, Mgr. Lukavcová)
Školní výlet 1. stupně ZŠ – Hradec nad Moravicí
s ukázkou historické události „Příjezd panovníka
Karla IV. na Hradec“ (tř. učitelé 1. st. + vych. ŠD)
2. ročník atletické olympiády v Hlučíně, naši školu
reprezentovalo 18 žáků ve 3 kategoriích
(dozor Mgr. Tichá, Mgr. Kačmářová, Mgr. Ďurajková)
Umístění:
2. kategorie – Tereza Lipinská – 3. místo - hod míčkem
3. kategorie – Kateřina Bláhová – 2. místo - skok vysoký
Kateřina Bláhová – 3. místo – běh na 60 m
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Dopravní výchova na 2. stupni ZŠ – byla pojata jako
soubor dovedností i znalostí pravidel silničního provozu,
12.6.
cestování a umění poradit si v každé situaci
(Mgr. Hluchníková)
17.6.
Odvetné utkání žáků 5. tříd v Markvartovicích
20.6.
Landek – 2. stupeň – něžná matematika
Akce UR - stanování na hřišti TJ Šilheřovice – letošní
20.6. – 22.6.
téma VOJNA JAKO ŘEMEN
Rozloučení s 9. třídou a slavnostní předání vysvědčení
26.6.
vycházejícím žákům (Mgr. Válová)
26.6.
1. stupeň – sportovní dopoledne (tř. učitelé)
Zakončení školního roku a předání vysvědčení žákům 1. –
27.6.
8. třídy

Bezpečně na silnici
Téma bezpečnosti na silnicích jsme se snažili naplnit začátkem června na naší
základní škole. Hlavním cílem bylo podívat se na bezpečnost pro chodce, cyklisty a řidiče,
a to zábavnou a hravou formou. Ve smíšených družstvech žáci soutěžili v disciplínách, které
ověřily jejich znalosti i dovednosti v oblasti silničního provozu.
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Během dovednostních překážek žáci museli „sáhnout“ nejen do svých znalostí fyziky
(např. při výpočtu spotřeby benzínu na dané trase) nebo anglického jazyka (vysvětlit
nechápavému cizinci význam některých dopravních značek), ale dokonce si i zalyžovali.
Akcí tohoto charakteru není nikdy dostatek. Všichni víme, že důkladná znalost
pravidel silničního provozu je základním a vstupním předpokladem pro bezpečnou
a plynulou jízdu a také pro ochranu zdraví nejen svého, ale i svých spoluobčanů. Ukázalo
se, že i školní znalosti se mohou výborně hodit při překonávání různých nepříjemností
a překážek (nejen na cestách).
Mgr. Magdaléna Hluchníková

Beseda o čokoládě

3. tř. s Mgr. Lamschovou navštívila
v sobotu 24. 5. 2014 Prahu
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Školní výlet 1. stupně: Raduň + Hradec nad Moravicí
– příjezd panovníka Karla IV.

MŠ ŠILHEŘOVICE

…už jde léto, už k nám jedou prázdniny…
… a s létem přichází doba odpočinku a dovolených, ale také doba bilancování uběhlého
školního roku. V naší mateřské škole jsme se po celý rok věnovali vzdělávání dětí ve všech
oblastech všedního života, neboť jak praví americký spisovatel Robert Fulghum:
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
A tak i my se stále snažíme dětem „dávat“ opravdu to, co budou po celý svůj život
potřebovat. V různorodých tématech během celého roku se děti dozvídají vše „Co chtějí
znát“, předškoláci se připravují na vstup do 1. třídy základní školy každodenními
činnostmi v odpoledním „zaměstnání“, učí se pomáhat a radit menším kamarádům, naši
„středňáci“ a nejmladší děti se zase učí od těch starších, takže vzájemná spolupráce mezi
dětmi je aktivní.
V tomto školním roce, podobně jako v letech minulých, zajížděla k nám
„Divadélka“, ve kterých se děti seznamovaly s novými veselými a také klasickými
pohádkami. Konal se každoroční „karneval masek“ a letos poprvé jsme se obcí prošli
v „masopustním průvodu“. Pro rodiče proběhla „ukázková hodina“, kde mohli vidět, jak
probíhají vzdělávací činnosti. Na besedu k nám přijeli příslušníci „Policie“ z Hlučína a děti
pak měly možnost nahlédnout do služebny a „zahoukat si“ sirénou na policejním autě apod.
Před Velikonocemi se uskutečnilo „velikonoční tvoření“ pro rodiče s dětmi, naši předškoláci
a středňáci reprezentovali naši školku na 22. Festivalu předškolní dramatické tvorby
v polském Tworkowie, a to v rámci dlouholeté spolupráce s „przedszkolem v Chalupkách“.
Oslavili jsme s maminkami jejich svátek vystoupením všech dětí, také jsme se fotografovali.
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V průběhu zimních měsíců jezdilo několik dětí na „lyžařský kurz“ do Palkovic, další
děti trénovaly v „atletické školičce“, předškoláci navštěvovali „kurz Všeználek“ v ZŠ, a aby
nebylo těch kurzů málo, tak ještě jezdili také do Petřkovic na „plavecký kurz“. K těmto
všem činnostem na školce dále probíhala pro předškoláky „Barvička“ - kroužek výtvarných
činností, „hrátky s angličtinou“ a „jógová cvičení“ a také dětský folklórní souborek
„Majiček“.
Po celý rok jsme byli spolu s dětmi pilní, snaživí a aktivní. V pátek 13. června jsme
ještě oslavili Den dětí a také jsme se rozloučili s uplynulým školním rokem na „dopravním
hřišti Libros“. Na školní zahradě proběhlo „šerpování“ předškoláků na školáky, byla
rovněž zábava a strach na malé „stezce odvahy“ atd., atd. Ve středu 18. června jsme
absolvovali výlet na hrad HUKVALDY.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi spolupracujete a pomáháte
při mimoškolních aktivitách, všem těm, kteří máte o dění v naší mateřské škole zájem a
přejeme krásné prázdniny a dovolené, mnoho odpočinku a letní pohody.

Děti a zaměstnanci MŠ Šilheřovice

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

Vážení fotbaloví příznivci,
naši mini žáčci ukončili sezonu 2013/2014 na 8 místě. V pátek 13. 6. 2014 měli kluci
rozlučku se sezónou. Poděkovali jsme klukům, kteří přecházejí k žákům. Poté si rodiče
vyzkoušeli na vlastní kůži, jak probíhá trénink. Zjistili, že to až tak jednoduché není.
V sobotu 14. 6. 2014 jsme se účastnili velmi kvalitně obsazeného turnaje v Kozmicích. Ve
velké konkurenci jsme obsadili poslední 10. místo. Děkuji klukům za výkony a rodičům za
podporu, poděkováni patří babičce paní Martínkové, která nám připravila výbornou
polévku, velké dík.
Závěrem chci vyzvednout kluky za patřičnou bojovnost, přístup a trenérům za trpělivost.
Jde vidět, že rodiče, babičky a dědové svým malým fotbalistům pomáhají se zlepšovat.
Za TJ Sokol Šilheřovice Schulla Roman
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POZVÁNKA

Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice
opět pořádá ve dnech 20. 6. – 22. 6. 2014

ukončení školního roku

STANOVÁNÍM
na téma ,,VOJNA JAKO ŘEMEN“

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční akci zvanou

Pivní slavnosti 2014,
které se budou konat dne 12. 7. 2014 od 15:00 hodin ve Sportovně –
rekreačním areálu Baumšula.
Opoledne Vám k poslechu bude hrát dechovka pana Ondruše, zazpívat si
můžete s harmonikářem 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
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Před návštěvou těchto slavností by bylo dobré něco o pivu vědět:
Dnes se už pivo nedělí podle stupňů, ale podle extraktu původní omladiny (EPM):
Stolní: do 7 % EPM
Výčepní: 8 – 11 % EPM
Ležák: 11 – 13 % EPM
Speciální: minimálně 13 % EPM
Filtrací se z hotového piva odstraní kvasinky a další mikročástice, takže pivo je pak zcela
čiré.
Pasterizace je proces, při němž se pivo krátce zahřeje a rychle zchladí a tím se zničí všechny
mikroorganismy, které by mohly způsobit jeho zkažení.

Kvasnicové pivo – při stáčení byly do hotového piva přidány pivovarnické kvasinky nebo
rozkvašená omladina. Je mírně zakalené a má plnější a bohatší chuť. Přítomnost vitamínů
B navíc příznivě působí na naše trávení.

Nefiltrované pivo – Na rozdíl od kvasnicového piva nejsou do něj přidány žádné
kvasinky. Kvasnice jsou v něm přítomny pouze ve formě neodfiltrovaného zbytku po
kvašení.
Nepasterované pivo – před stáčením do lahví neprošlo pasterizací, proto má kratší
záruku.

Druhy speciálních piv:
Radler, beermix – mix piva a limonády nejčastěji s ovocnou příchutí. Obsah alkoholu je
kolem 2 % (kromě nich existují také kvašené sladové nápoje, které nejsou vyrobeny z piva,
ale ze sladiny, tedy prvního stupně vaření piva).

Stout a Porter – piva s hustou pěnou, výrazně tmavou barvou a příchutí po praženém
sladu.
Pocházejí z Irska nebo Anglie, mají vysoký obsah alkoholu. Nejznámější je irský Guinness.

Pšeničné pivo – část ječného sladu je nahrazena sladem z pšenice. Má bohatou pěnu,
světlou až slámovou barvu. Obvykle se prodává nefiltrované, takže má jemný zákal
z kvasinek. Je méně hořké a více nasládlé.

Žitné pivo – vaří se ze sladů, kde je velká část ječmene nahrazena žitem. Žitné slady jsou
tmavší, takže má načervenalou barvu. Žitné i pšeničné pivo jsou svrchně kvašené.
Bezlepkové pivo Celia - čeští vědci z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského
před několika lety vyvinuli bezlepkové pivo, které (stejně jako klasické pivo) obsahuje český
slad. Rozdíl je v tom, že je slad speciálně upraven ve varně a prochází tzv. modifikovaným
kvašením a také dokvašováním.
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Polotmavé pivo - polotmavá piva jsou buď piva řezaná, která vznikají smícháním piva
světlého a tmavého anebo se vaří přímo smícháním toho správného poměru různých sladů.
Polotmavá piva v sobě nesou říz světlého ležáku s lehkým karamelovým nádechem
praženého sladu.

Cider - Cider není ani pivo, ani víno, ale mošt. Zkvašený jablečný mošt s různými stupni
alkoholu. Vzniká jednoduchou fermentací jablečné šťávy, která se nechává zrát ve starých
dubových sudech ve vhodné teplotě a pak se stáčí, čistí, pasterizuje a ředí na požadovaný
obsah alkoholu. O nejdelší historii výroby se přou tradiční rivalové, Angličané a Francouzi.

Nakuřované pivo – pivo je to hodně chmelené, s borovou pryskyřicí, grepy a tropickým
ovocem, pod tím je něco sladu s tóny karamele a žitného chleba, lehké kouřové a uzené tóny
jsou schovány na pozadí. Je to hodně hořké, netradiční a trošku drsnější pivo, ale po chvíli
přivykání se pije velmi dobře.

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p.
č.
14.
15.
16.
17.
18.

Název akce
XVI. ročník soutěže mladých
hasičů „O putovní pohár starosty
obce“
XV. ročník turnaje v kopané žáků
„O putovní pohár starosty obce“
Nocne Zawody Pożarnicze w
Bolesławiu
Haťský odpust
Powiatowe i Międzynarodowe
Zawody Sikawek konnych w
Bieńkowicach

Termín

Organizátor

21. 6. 2014

Obec Hať

21. 6. 2014

Obec Hať

22. 6. 2014

Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

5. – 6. 7.
2014

Gmina
Krzyzanowice

21. 6. 2014

19.

Pivní slavnosti 2014

12. 7. 2014

20.

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

17. 7. 2014

21.

22.
23.
24.
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Obec
Šilheřovice
Obec Píšť

26. 7. 2014

Gmina
Krzyzanowice

8. - 11. 8.
2014

Obec Píšť

9. 8. 2014

Obec Píšť

9. 8. 2014

Obec Píšť

25.

Tradiční Píšťský odpust (konání 2
bohoslužeb a odpolední koncert
duchovní hudby)

10. 8. 2014

26.

Šilheřovický odpust

17. 8. 2014

27.

24. 8. 2014

34.

XXI. Dožínková slavnost
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starostky obce“
Dożynki Powiatowe w
Bieńkowicach
VI. Slezská výstava drobného
zvířectva
Haťský krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská výstava
Zahrádkářská podzimní výstava
ovoce, zeleniny a hobby
XIII. Kolaja

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

35.

Pletení adventních věnců

29. 11. 2014

36.

Výstava chovatelů

37.

Vánoční ladění

28.
29.
30.
31.
32.
33.

9. 9. 2014

Obec Píšť
Obec
Šilheřovice
Obec Hať
Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Hať
Obec
Šilheřovice

Listopad
2014
Prosinec
2014

Obec Píšť
Obec Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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