Šilheřovický zpravodaj
Listopad 2007
Vážení spoluobčané,
s blížícím se zimním obdobím ukončujeme větší stavební akce v naší obci, poslední byla
rekonstrukce chodníku podél ulice Horní a částečné zpevnění komunikace v nové zástavbě
rodinných domů na Škovránkovci. Letos ještě dokončíme opravu schodiště v domě č. p. 19 a
provedeme výměnu dveří, v plánu máme také provedení sjezdu z hlavní silnice k základní
škole.
Do dalších stavebních akcí se pustíme pravděpodobně až po zimním období, budete o nich
průběžně informováni.
Na zimní období jsme zajistili posypový materiál, který bude rozvezen na potřebná místa,
rozmístěny budou také nádoby s tímto materiálem.
Ing. Martin Čecháček, starosta obce

Schengenský prostor
Vážení spoluobčané,
blíží se datum 31. prosince 2007 a tedy mezník, kdy Česko a další země vstoupí do
Schengenského prostoru, krátce se zmíním, co to pro nás znamená a jaký vliv to bude na nás
mít.
Schengenský prostor (slangově kráceno i na Schengen) je území některých evropských států
(zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států
kdekoliv, tedy i mimo hraniční přechody a cesty, aniž by musely projít hraniční kontrolou.
Tento prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června
1985 podepsána Schengenská dohoda.
K datu 31. prosince 2007 budou odstraněny překážky bránící plynulému provozu na
vnitřních hraničních přechodech (zátarasy, závory) a budou zrušeny hraniční kontroly. Na
silnicích v blízkosti hraničních přechodů budou provedeny úpravy dopravního značení.
Řidič projíždějící hranici by ani v podstatě neměl poznat, že vjel do jiného státu. Dozví se to
jen z typicky známé modré tabule s zlatými hvězdami s označením státu. Evropou tak bude
možné projet prakticky bez zastavení.
Země Schengenu zavedly pro celý prostor společnou vízovou politiku a dohodly se na
zavedení účinných kontrol na svých vnějších hranicích. Vnitřní hranice z hlediska pohybu
osob a zboží při překračování na hraničních přechodech de facto neexistují.
Občané všech zemí Schengenského prostoru mohou svobodně cestovat a překračovat vnitřní
hranice na kterémkoliv hraničním přechodu mimo něj na tzv. “zelené hranici“ bez
zdržování a formalit. Totéž platí pro cizince mající tzv. schengenské vízum opravňující ke
vstupu do jedné ze zemí Schengenu - toto vízum jim tedy umožňuje cestovat i do všech
ostatních zemí Schengenského prostoru.
Také na hraničním přechodu Šilheřovice – Chalupki v prosinci dojde k odstranění závory a
možná již na vánoční svátky překročíme hranice bez kontroly. V současné době ještě
probíhá jednání o stanovení režimu na hraničním přechodu, naše stanovisko je, že přechod
Šilheřovice - Chalupki by měl sloužit jen pro vozidla do 3,5 t s vyloučením těžké nákladní
dopravy.

Pravděpodobně dojde k určitému oživení dopravy přes tento přechod. Nakolik, to ukážou
následující měsíce v roce 2008.
Ing. Martin Čecháček, starosta obce

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 19. 9. 2007
Zastupitelstvo obce schválilo:

• Rozpočtové úpravy č. 3/2007,
• Zvýšení nájemného z bytů od 1. 1. 2008 dle zákona 107/2006 Sb.,
• Bezúplatný převod parc.č. 386/7 a parc.č. 396/5 v k.ú. Šilheřovice do majetku obce a zmocňuje
starostu obce k podpisu smlouvy,
• Odkup části parcely č.25 za účelem rozšíření obecní komunikace, za odhadní cenu.

Rada obce se v období srpen 2007 – říjen 2007 zabývala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opravou místních komunikací,
Studií na výstavbu garáží za obecním úřadem a zpevnění ploch,
Kulturními akcemi obce,
Bezúplatným převodem parc. č. 386/7, parc. č. 396/5, parc. 618/31 a parc. č. 618/32 vše
v k. ú. Šilheřovice ,
Koupí části parcely č. 25 v k. ú. Šilheřovice,
Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpadu,
Žádostí o vykácení stromu,
Přijetím neinvestiční účelové dotace pro jednotku SDH,
Spisovým, archivačním a skartačním řádem obecního úřadu,
Žádostmi o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor a bytů,
Udělením licence pro Fu Connex Morava na linky 68, 69 a 290,
Vyhotovením projektu na chodník v ul. Dolní,
Žádostmi o zařazení parcel v Územním plánu obce na parcely určené k zástavbě,
Internetem na Základní škole,

Informace o zrušení příspěvku na zvýšené životní náklady
Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byl zrušen § 42 vyhlášky č.
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů").
Jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady (tzv. ošatné) a poslední výplata tohoto
příspěvku náleží za měsíc prosinec 2007. Na základě tohoto ustanovení (čl. LXI části třicáté
sedmé zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů) budou ze strany Městského úřadu Hlučín,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahájena řízení o odejmutí této dávky a následně po
provedeném řízení bude vydáno rozhodnutí o odejmutí dávky.

Výběrové řízení pro žadatele úvěru na zvelebení bytu a rodinných domů na území
obce Šilheřovice
Žádost je možno podat nejpozději do 30 dnů ode dne vyvěšení, tj. do 7. 12. 2007 na
předepsaných formulářích, které je možno si vyzvednout na Obecním úřadě v době
úředních hodin:
Po, St :

8.00 – 11.00

13.00 – 17.00 hod.

Požadované náležitosti žádosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce
Adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, včetně tel. spojení
Přesné označení budovy – adresa, číslo popisné, číslo parcely
Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
Návrh na stanovení garance na poskytnutou půjčku (ručitel)
Předběžnou orientační cenu nákladů na danou akci
Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci je třeba popis
provést odděleně
8. Předpokládanou lhůtu dokončení akce
9. Požadovanou částku úvěru
10. Stavební povolení či ohlášku drobné stavby o přípustnosti akce, na níž či v jejímž
rámci je žádáno o půjčku (nutno požádat stavební úřad v Ludgeřovicích)

Výměna občanských průkazů
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů, a § 1 písm. c) nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví
lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů,
OBČANSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ DO

31. PROSINCE 1998 POZBÝVAJÍ PLATNOSTI DNE 31. PROSINCE

2007.
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30.
listopadu 2007 (tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského průkazu).
Toto ustanovení se netýká občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem
1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem, tzn. mají vyznačenou platnost „bez omezení“.
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se nevybírá správní poplatek.

Zároveň upozorňujeme, že dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. g) zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku
tím, že v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů. Za přestupek lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.
Městský úřad Hlučín, odbor správních agend

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2007.

Svoz odpadu
V letošním roce došlo v naší obci opět k nárůstu objemu nádob a také navýšení četnosti
odvozů odpadů, navíc pravděpodobně vzhledem k schválené reformě veřejných financí a
zvýšení cen energií dojde k navýšení cen za odvoz a uskladnění odpadů od firmy OZO.
Podle zákona o odpadech se stanovuje cena za sběr o třídění odpadu dle ekonomických
ukazatelů za předcházející rok (2006), u nás to byla průměrná částka 565 Kč na občana,
(současná cena je 444 Kč/občan), tedy 121 Kč již doplácí obec na každého jednotlivce. Lze
tedy očekávat, že pro rok 2008 bude stanovena cena vyšší, bude se již blížit k výši 500Kč.

Vodné a stočné
Naše obec provozuje vodovod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
vodu kupuje od firmy SmVaK, a.s. a jsme tak při stanovení ceny za vodu pro konečné
uživatele značně závislí na ceně kupované vody. I tady lze očekávat, že z důvodu navýšení
cen energií dojde k navýšení prodejní ceny ze strany SmVaK, a.s., což se promítne i u nás
do ceny pro koncového odběratele.
U ČOV (stočného) se snažíme maximálně minimalizovat náklady, ale i tam se
pravděpodobně promítne do ceny navýšení elektrické energie, provoz čističky odpadních
vod je závislý na přečerpávání, na provozu dmychadel a dalších čerpadel, kde je značná
spotřeba el. energie.
Současná cena za vodné a stočné je u nás 30Kč/m3 , u SmVaK a.s. a OVaK a.s. se již
pohybuje kolem 44Kč/m3.
Provoz vodovodu a ČOV chápeme jako službu občanům, ale jak jsem již uvedl, jsme
částečně závislí na vnějších cenách dodavatelů, dá se tedy předpokládat určité navýšení
ceny za vodné a stočné, nejdříve ale provedeme analýzu nákladů.

Ochrana ovzduší
Žádáme občany, aby topili jen kvalitními palivy a předcházeli znečišťování ovzduší. Tím
chránili nejen své, ale také zdraví svých blízkých, vždyť cena zdraví je přece nevyčíslitelná.

Mše svatá
Dne 10. 11. 2007 v 8.00 hod. u příležitosti 630. let obce se uskuteční v kostele Nanebevzetí
Panny Marie mše svatá na poděkování za celou naší obec.

Den válečných veteránů
Dne 11. 11. 2007 v 11.00 hod. k příležitosti Dne válečných veteránů se uskuteční na místním
hřbitově kladení věnců k památníku padlých vojáků.

Mateřská škola
Uplynuly již dva měsíce od nástupu nových dětí do mateřské školy. Zdálo se, že pro mnohé
z nich to bude traumatizující zážitek, když se odtrhnou minimálně na celé dopoledne od
svých maminek. Ale naše zkušenosti vypovídají, že nejvíce stresu prožívají právě maminky
nebo tatínkové, jejichž ratolesti mnohdy dobře vědí, co na ně platí.
Po příchodu do mateřské školy některé z menších dětí uronily slzičku, ale po krátké chvilce
během her se svými kamarády a s mnoha hračkami kolem sebe zcela zapomněly, proč
vlastně ráno plakaly. A tak nám ty první dva měsíce rychle uplynuly.
V měsíci září jsme se podívali za svými polskými kamarády na státní hranici. Na cestě za
točnou autobusů si děti společně zahrály pohybové hry s padákem, zazpívaly jim známé
písničky a pokreslily přístupovou cestu spoustou krásných obrázků a vytvořily tak v přírodě
pěkně barevnou galerii.
Děti naší MŠ se fotografovaly. Firma Photodienst vybrala na pozadí pro fotky dětí barevný
podzim s košíkem plným hub. Celý podzim nám děti vyprávěly také o svých úlovcích nebo
úlovcích svých rodičů při sbírání hub. Dokonce nám vyrostly krásné suchohřiby na školní
zahradě. Děti v rámci vzdělávacího programu v mateřské škole po celé září pracovaly se
zeleninou a ovocem, učily se o jejich významu pro zdraví člověka, mnohé z nich si poprvé
v životě připravily vlastnoručně ovocný nebo zeleninový salát a někteří jej také poprvé
ochutnali. Těší nás, že to byly i některé z dětí, které jinak ovoce nebo zeleninu vůbec nejí.
V měsíci říjnu začaly pracovat naplno kroužky: MAJIČEK a BARVIČKA. Ve výtvarném
kroužku využívají děti spolu s p. uč. Šlosárkovou všech podzimních přírodnin a materiálů a
zaměřují se hlavně na práci s podzimní tématikou.
Děti v „Majičku“ stihly za říjen několik vystoupení, např. na oslavě 10. výročí vzniku Klubu
důchodců v Šilheřovicích a na posezení s jubilanty obce Šilheřovice.
Naši mateřskou školu rovněž navštívilo divadlo Úsměv s představením: Veselá školička.
A že také ve škole může být veselo, to jsme se přesvědčili při návštěvě v 1. třídě ZŠ, kam
jsme se zašli podívat na naše bývalé žáčky. Měli jsme opravdovou radost z toho, jak svou
roli školáků zvládají.
V mateřské škole se také objevila nečekaně kontrola z Krajské hygieny v Ostravě a
zkontrolovala snad úplně všechno. Nenašli žádné závady a tak víme, že stavební úpravy
v loňském roce splnily svůj účel. ( Byla zrekonstruována koupelna dětí a osvětlení tříd.)
Konec měsíce října patří již tradičně Pochodu broučků. V letošním roce se sice počasí moc
nevyznamenalo svou vlídností, a proto oceňujeme všechny účastníky pochodu. Lampiony
dětí jsou každým rokem nápaditější také díky úpravám rodičů, kteří je vylepšují. Velkou
zásluhu na zdaru této akce má Pekárna Lipinský, která se i letos „vytáhla“ nádhernou
výzdobou areálu celé pekárny. Již tradičně pekárna sponzorovala pochod pohoštěním a
velmi vlídným a přátelským prostředím. Děkujeme všem zaměstnancům!
Na děti při příchodu na zahradu mateřské školy čekala s teplým nápojem p. školnice a na
zahradě se rozzářila obloha ohňostrojem, který sponzorsky po všech stránkách zajistil
p.Plaček – tatínek jedné dívenky navštěvující naši MŠ. Děkujeme!
Čas pomalu, ale jistě utíká a coby dup tady bude advent a vánoce. Už teď se připravujeme a
příští týden s dětmi začněme pomalu péci perníčky, vytvářet Betlémy, adventní a později
vánoční výzdobu, abychom si tohle pro nás tak krásné období co nejlépe připravili.

Za MŠ Návratová J.

Akce Základní školy – září a říjen 2007
( zpracovala Mgr. Silvie Žvaková)
Je listopad a žáci již více než 2 měsíce opět navštěvují školu, účastní se mimoškolních akcí i
soutěží. Jako každým rokem bychom Vás chtěli informovat o uskutečněných aktivitách i
dalších činnostech , které plánujeme v blízké budoucnosti.
ZÁŘÍ – slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky proběhlo stejně jako v minulých
letech v sále Obecního úřadu za přítomnosti starosty obce Ing. Martina Čecháčka,
ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Jindřišky Mertové, třídní učitelky Mgr. Ludmily
Hlaváčkové a představitelů Unie rodičů. Děti z III. třídy si připravily program pod
vedením Mgr. Pavly Kačmářové.
14. září – Den první pomoci v areálu zdravotně – sociální fakulty Ostravské univerzity, kde
proběhla soutěž v 1. pomoci a doprovodný program. Zúčastnili se žáci VIII. a
IX. třídy. V celkovém pořadí se umístili žáci IX. třídy na 5. místě (Mgr. Vrkočová)
Soutěžící: Nikol Wasserbaurová
Veronika Michálková
Veronika Maňásková
Martin Hofrichter
Kateřina Matušková
22. září – pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 630. výročí založení obce na hřišti TJ Sokol,
kde vystoupil kroužek RYTMIKA pod vedením Mgr. Kačmářové.
29. září – Výtvarná olympiáda Centropen 2007 na téma: Okno do světa dětské fantazie.
Práce odeslali žáci III. a IV. třídy.
ŘÍJEN – 8. října - IX. třída s výchovnou poradkyní Mgr. Vrkočovou navštívila IPS při
Úřadu práce Ostrava. Cílem akce bylo získat informace o budoucím povolání.

13. října – Unie rodičů pořádala Drakiádu pro děti za účasti pedagogických pracovníků.

19. října – fotbalový turnaj o pohár starosty obce zorganizovala Mgr. Válová na hřišti TJ
Sokol – viz. příspěvek uvedený níže.

22. října – žáci IX. třídy získali informace o studiu na Střední průmyslové škole v Ostravě –
Vítkovicích.
22. října – proběhla exkurze VIII. třídy na čističku odpadních vod v Šilheřovicích
(Mgr. Vrkočová).

23. října – VI. –IX. třída navštívila kino v Hlučíně – film: Simpsonovi ve filmu (třídní učitelé
příslušných tříd).
29. října – ZOO Ostrava pořádala výukový program pro 8. ročník – téma: Šelmy.
(Mgr. Vrkočová)

29. a 30. října - proběhla na naší škole humanitární sbírka „Kůň terapeut 2007/2008“, bylo
vybráno a odesláno 1000 Kč (Ing. Obermanová)
5. listopadu – žáci I. a II. třídy se zúčastnili pěvecké soutěže „Hlučínský slavíček“.
1. místo získala NIKOLA VAŠKOVÝCH (II. třída) s písní Černé oči, jděte
spát pod vedením třídní učitelky Mgr. Lukavcové.

Turnaj žáků ZŠ ve fotbalu o pohár starosty obce
Zpracovala Mgr. Mariána Válová
630. výročí obce Šilheřovice se odrazilo i ve vyučovacím procesu na ZŠ. Žáci si téměř ve
všech předmětech připomněli významné události obce, navštívili i některá místa, která tvoří
symboly obce – čistička odpadních vod, Obecní úřad, zdejší park a okolí golfového hřiště.
Vyvrcholením bylo zdařilé vystoupení našich žáků z kroužku Rytmika při slavnostním
programu a fotbalový turnaj, který se uskutečnil 19. října.
I když u tohoto turnaje počasí zhatilo celé naše přípravy a neúčast polské školy (právě kvůli
nepřízni počasí) nakonec z turnaje vytvořilo jen vzájemný souboj mezi ZŠ Hať a naší
školou, přesto chlapci dokázali, že se umí vyrovnat i s takovými překážkami.
Naši chlapci pohár pana starosty tentokrát nevyhráli, ale všem přítomným dokázali, že
v naší obci vyrůstá zdravá a sportovní generace.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat především panu starostovi, který svou účastí navodil
slavnostní náladu, členům místního Sokola, jež obětovali svůj volný čas a pomohli při
celkové organizaci – spolupráce s nimi byla příkladná.
Zároveň velké poděkování patří rodičům Jakuba Smolky, kteří škole věnovali sadu nových
sportovních dresů.
I v těchto dnech škola připravuje další akce, které pomáhají zpestřit výuku, a tím i završí
závěr kalendářního roku 2007. Škola se zapojila do národního projektu ČESKO ČTE
DĚTEM a ve dnech 15. a 22. listopadu proběhnou v prostorách místní knihovny hodiny
věnovány ukázkám z knih, které mají žáci rádi.
Následně si připomeneme dobu adventní, vyzdobíme třídy, 21. prosince uspořádáme jako
každý rok vánoční výstavu výtvarných prací, tentýž den večer zazpíváme koledy pod
stromečkem u Obecního úřadu a rozloučíme se s rokem 2007.

Změna ordinačních hodin
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Markéta Kubatá
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 11.00 hod.
7.00 – 11.00 hod.
7.00 – 11.00 hod.

11.00 – 12.00 hod. návštěvy
13.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.00 hod. návštěvy
11.00 – 12.00 hod. návštěvy
13.00 – 17.00 hod.
17.00 – 18.00 hod. návštěvy
11.00 – 12.00 hod. návštěvy

TJ Sokol Šilheřovice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto seznámili s aktuálním umístěním našeho fotbalového klubu v
soutěžích.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Dolní Lhota
Píšť
Heřmanice
Ludgeřovice
Šilheřovice
Darkovice
Velká Polom
Klímkovice
Hrabová
Darkovičky
Slavoj Rychvald
Polanka
Vřesina
Hlubina

Muži
Záp +
12 9
12 9
12 9
12 7
12 7
12 6
12 6
12 5
12 4
12 2
12 2
12 2
12 1
12 1

0
2
1
0
5
2
2
2
1
1
5
1
1
4
1

1
2
3
0
3
4
4
6
7
5
9
9
7
10

Skóre
24: 8
26: 11
31: 17
31: 9
25: 18
29: 18
22: 15
18: 24
22: 24
13: 21
9: 24
16: 33
10: 33
11: 32

Body
29
28
27
26
23
20
20
16
13
11
7
7
7
4

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Oldřišov
Kravaře "B"
Malé Hoštice
Chuchelná
Kozmice
Píšť
Strahovice
Služovice
Štítina
Šilheřovice
Darkovice
Darkovičky
Velké Hoštice

Dorost
Záp +
11 10
11 9
11 8
11 7
11 7
11 6
11 5
11 4
11 3
11 3
12 1
11 1
11 1

0
1
0
1
1
0
1
3
2
2
2
1
0
0

0
2
2
3
4
4
3
5
6
6
10
10
10

Skóre
61: 10
61: 18
55: 14
44: 22
41: 32
46: 26
29: 23
21: 30
24: 41
23: 47
18: 61
8: 47
12: 72

Body
31
27
25
22
21
19
18
14
11
11
4
3
3

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Strahovice
Bolatice
Bělá
Darkovice
Hněvošice
Vřesina
Šilheřovice
Bohuslavice
Píšť
Chlebičov

Žáci
Záp +
9 8
8 7
9 6
9 5
9 4
9 4
9 2
8 2
9 2
9 0

0
1
1
0
1
1
1
2
1
0
0

0
0
3
3
4
4
5
5
7
9

Skóre
48: 5
61: 6
36: 19
33: 16
39: 28
26: 23
19: 53
7: 23
16: 51
7: 68

Body
25
22
18
16
13
13
8
7
6
0

TJ Sokol Šilheřovice v rámci zkvalitnění služeb vybudoval nové parkoviště pro
návštěvníky fotbalových utkání. Toto parkoviště je již ze strany hřiště opatřeno ochrannou
sítí.
Tímto děkujeme všem našim fanouškům za velkou podporu při fotbalových utkáních.
TJ Sokol Šilheřovice

Zajímavosti
100 let od založení včelařského spolku v Šilheřovicích
V letošním roce si naši včelaři připomněli 100 let od založení svého spolku. K tomuto
významnému výročí uspořádali na jaře letošního roku slavnostní schůzi, na které každý
včelař obdržel pamětní list.
Včelařský spolek Šilheřovice a okolí byl založen na přelomu roku 1906/1907, povolení
k založení spolku mu bylo vydáno tehdy v okresním městě Rariboř. Jak to tehdy probíhalo,
Vám přiblížím krátkým výtahem z kroniky spolku.
Založení včelařského spolku
Na přelomu 19. a 20. století se scházeli v malé obci Šilheřovice včelaři na včelnicích a radili
se o založení včelařského spolku. Navštěvovali sousední obce Markvartovice, Hať,
Antošovice a Darkovice. V těchto letech byl nejbližší spolek v Křižanovicích. Tento spolek
vedl správce tamní školy pan Jařobek. Tenkrát byli členy spolku v Křižanovicích pan Karel
Dudek a František Skupin. Správce školy Jařombek byl aktivní včelař a už tehdy uspořádal
pro zájemce kurz pro pokročilé včelaře a zacvičoval je v nových metodách vedení včel a také
ve vedení spolku. Aby včelaři z naší oblasti nemuseli tak daleko chodit, požádali přítele
Jařombka, zda by se nepřimluvil v Ratiboři a nepožádal a svolení založit včelařský spolek
v Šilheřovicích . Ten přislíbil.
Tohoto svolení se jim dostalo přibližně po roce jednání. Když obdrželi svolení, sezvali
včelaře s okolních obcí, aby se poradili kdy a kde svolat ustavující schůzi. Ustavující schůze
se konala v Šilheřovicích a zúčastnili se jí za okresní vedení v Ratiboři pan Rymel,
z Křižanovic pan Jařombek, za Obec Šilheřovice starosta pan Kučera, a včelaři Duda,
Skupin, Tomčík, Hofrichter, Machala, Lampa, Dudek, Hudeček, Trimek, Fulneček,
Skřečková, Pioštík, Tesař, Gajda, Kalvar, Gilar, Lampart, Plaček, Bortlík, Vyletělek. Byl
ustaven včelařský spolek s názvem Český včelařský spolek Šilheřovice a okolí, okres Ratiboř
(samozřejmě, že název byl německý). Dále byli funkcionáři
Předseda
Dudek Karel
Jednatel
Skupin František
Pokladník
Tomčík Karel
Místopředseda
- toto jméno se nedochovalo
Důvěrníci jednotlivých obcí v této době byli
Šilheřovice
Skupin František
Hať
Bortlík Vincenc
Darkovice
Kalvar Jan
Markvartovice
Pioštík Karel
Antošovice Plaček Karel
Schůze byla ukončena občerstvením, kdy pekař a hostinský Urbánek dali bečku piva, rolník
Lampart zaplatil dva litry šnapsu a každý z přítomných něco daroval, takže musel přítel
Dudek a Lampart v noci zapřáhat koně a odvést hosty do Ratiboře a Křižanovic. Domů se
vrátili až druhý den.
Schůze spolku byly většinou na včelnících. Schůze v hospodě byla jednou za rok nebo za dva
roky. Zápisy se dělaly na kousek papíru, který se později stejně ztratil. Největší starost v této
době bylo zajištění a rozdělení cukru. Pro cukr se muselo jezdit povozem do Ratibořic.
Takto nějak to vypadalo na počátku činnosti našeho spolku.
Ing. Martin Čecháček – předseda spolku

Auto-pneu servis v Šilheřovicích
Nabízí tyto služby:
• Prodej pneu všech značek např. Continental, Michelin, Pirelli,
Bridgestone a jsme dealery Barum i Matador (možno objednat
zahradní, traktorovou i nákladní pneu).
• Prodej disku kol litých i plechových na vozy všech značek.
• Kompletní pneu servisní práce včetně oprav.
• Přípravu vozidel na STK – včetně provedení STK.
• Prodej náhradních dílu na vozy všech značek (smluvní partner
AUTOBENEX, AUTOKELY, autodíly Midrla).
• Výměnu zakoupených dílů včetně oprav (řízení, brzd, tlumičů,
výfuků, spojky a jiných mech. oprav).
• Prodej jetých vozidel (dovoz z celé ČR, popř. zahraničí dle
obj.).
Pište: lumir.varecha@seznam.cz
Volejte: 606 740 577
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