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Vážení spoluobčané, 

měsíc duben je už od pradávna měsícem úklidu. Nebude tomu jinak ani letos, kdy jsme 
přihlásili naši obec do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.  O co se jedná? Je to prosté, 
kromě našich zahrad, domů a pozemků si budeme chtít uklidit celý katastr obce, na kterém 
žijeme, a který nám není lhostejný. K dnešnímu dni je do akce zapojen již celý obecní úřad; 
II. stupeň základní školy; střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb; sdružení Nová 
šance…, budeme doufat, že se najdou i další dobrovolníci, kteří nám pomůžou s úklidem 
největšího katastru na Hlučínsku. Na všechny z vás se těšíme v pátek 15.4. v 8:00 hod před 
obecním úřadem (plastové pytle a rukavice budou k dispozici).   

V minulém měsíci se rada obce na svých zasedáních mimo jiné zabývala sdělením Státního 
pozemkového úřadu o zahájení komplexních pozemkových úprav v 2. pololetí tohoto roku;  
soutěží „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“; koordinací všech 
stavebních úprav spojených s asfaltováním krajské komunikace a místních cest. 

Milí spoluobčané, závěrem přijm ěte pozvání na akci „Stavění máje a pálení čarodějnic“, 
která proběhne v pátek 29. dubna v našem oblíbeném areálu „Baumšula“. Těšíme se 
na vás! 
 

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta   
 

 

 

Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 16.3.2016 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 9/2016/1 Program jednání předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu 

programu se bude hlasovat samostatně a veřejně 
ad 9/2016/4  Ověřovatele zápisu Kristina Rymerová a Pavel Kolaska 
ad 9/2016/6  Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 8 konaného dne 16. 12. 2015 
ad 9/2016/10 Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2015 
ad 9/2016/12 Přijetí daru – pozemku parc. č. 671, ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Šilheřovice 
ad 9/2016/12 Uzavření Darovací smlouvy k převodu pozemku parc. č. 671 v k. ú. 

Šilheřovice 
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
ad 9/2016/5 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 8 konaného dne 16. 12. 2015 
ad 9/2016/7 Zprávu o činnosti Rady obce č. 37/2015 – 44/2016 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
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ad 9/2016/8 Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2015 
ad 9/2016/9 Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2015 o poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
ad 9/2016/11 Rozpočtová opatření č. 9-10/2015 a 1/2016 
 
Zastupitelstvo pověřilo: 
ad 9/2016/12 Starostu obce podpisem Darovací smlouvy k převodu pozemku parc. č. 671 

v k. ú. Šilheřovice 
 

 

 
 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 3. 2016 č. 46/2016 
 
RO schvaluje: 
ad 46/2016/3a Cenovou nabídku firmy MV STAVBY VJAČKA s. r. o. na opravu schodiště 

k základní škole na ulici Kostelní za cenu 39.555,67 Kč  
ad 46/2016/3b Cenovou nabídku firmy MV STAVBY VJAČKA s. r. o., na výměnu 

silničních obrub v části ulice Kostelní za cenu 66.383,96 Kč bez DPH 
ad 46/2016/3c Cenovou nabídku firmy Firma MV STAVBY VJAČKA s. r. o. na dokončení 

opěrné zdi u kostela na ulici Kostelní za cenu 112.500,- Kč bez DPH 
ad 46/2016/3d Cenovou nabídku Petra Lazara, IČ 87686341 na tesařské práce při stavbě 

přístřešku ve Sportovně-rekreačním areálu Baumšula za cenu 163.000,- Kč 
ad 16/2016/3d Cenovou nabídku Karla Krupy, IČ 42863619 na nátěr a klempířské 

a pokrývačské práce při stavbě přístřešku ve Sportovně rekreačním areálu 
Baumšula za cenu 142.000,- Kč 

ad 46/2016/4 Zasedání komise pro otevírání obálek k záměru obce prodat movitý majetek 
„Traktorový p řívěs“ dne 23. 3. 2016 od 14:00 hodin  

ad 46/2016/5 Zasedání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Oprava cest 
Šilheřovice“ dne 30. 3. 2016 od 16:30 hodin  

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 3. 2016 č. 47/2016 
 
RO schvaluje: 
ad 47/2016/2 Proplacení autobusové dopravy při reprezentaci dětí základní školy na akci 

„FESTIVAL JARA“ dne 1. 4. 2016 v polských Chalupkách v rámci česko-
polské spolupráce 

ad  47/2016/5 Bezplatný pronájem sálu obecního úřadu ve dnech 6. a 7. 4. 2016 za účelem 
přednášky ÚP Ostrava pro absolventy Střední školy hotelnictví, 
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. 

ad 47/2016/7 Cenové nabídky na odstranění závad plynové kotelny – horní školy 
Šilheřovice, a to: Stavořemesla s. r. o., Dolní 147, Šilheřovice ve výši 10.300,- 
Kč bez DPH a f. Kamil Bunček, Hlučínská 1078/30a, Ludgeřovice ve výši 
25.998,- Kč bez DPH 

ad 47/2016/8 Autorský dozor při realizaci zakázky „Oprava cest Šilheřovice“ Ing. Libora 
Jacko – JACKO, projekty & vozovky s. r. o. v ceně 750,- Kč/hod. 

 

RADA OBCE 
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ad 47/2016/8 Stavební dozor při realizaci zakázky „Oprava cest Šilheřovice“ 
Ing. Ladislav Procházka  - PROCHÁZKA – stavební firma spol. s. r. o. 
v ceně 700,- Kč/ hod. bez DPH 

ad 47/2016/9 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Oprava cest Šilheřovice“. Vítězná firma byla 
vybrána SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
s nabídkovou cenou 2.597.207,23 Kč bez DPH 

ad 47/2016/9 Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „Oprava cest 
Šilheřovice“ SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového 
Jičína s nabídkovou cenou 2.597.207,23 Kč bez DPH 

ad 47/2016/10 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení 
nabídek k záměru obce prodat movitý majetek „Traktorový p řívěs BSS P 73 
S“. Byla vybrána nabídka p. XXXX, XXXX s nabídkovou cenou 25.001,- Kč 

ad 47/2016/11 Stavební dozor při realizaci stavby „Rekonstrukce autobusové zastávky 
Fulneček“  p. Lubomír Ku řidém – projektování staveb  v ceně 5.000,- Kč 

 
RO souhlasí: 
ad 47/2016/4 Se změnou plochy zvláštních dobývacích prostor Přívoz I 
 
 
 

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  
 
 
 

 

Kontejnery na velkoobjemový odpad 

budou přistaveny 

v sobotu 16. dubna 2016 

v době od 8:00-12:00 hodin 

na parkovišti pod kostelem. 

Prosíme občany, aby v tento den 
neparkovali na parkovišti! 
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Očkování psů 
 
Vážení spoluobčané,  
 
v sobotu 28. května 2016 proběhne v obci očkování psů proti vzteklin ě. 
 
Očkování proběhne na těchto místech: 
 
- ulice U Dvora    10:00 – 10:15 hodin 
- před obecním úřadem   10:20 – 11:00 hodin 
- ulice Na Bělidle (u domu p. Tomčíka) 11:10 – 11:30 hodin  
 
S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2016. Pes 
musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude! 
 
za obecní úřad 
Lenka Pecháčková 
 
 

 
 

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti 

Jezdíte rádi na kole nebo upřednostňujete pěší turistiku? Letos můžete na Hlučínsku spojit 
příjemné s užitečným a zahrát si o zajímavé ceny. 

Na období měsíců května - srpna 2016 totiž připravuje Sdružení obcí Hlučínska 
ve spolupráci se studentkou Ostravské univerzity v Ostravě, slečnou Barborou Pekárkovou 
ze Strahovic, soutěž „Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“. 

Celkem bude připraveno 5 tras, které povedou všemi obcemi, městy a spolupracujícími 
městskými částmi a obcemi Hlučínska, které mohou účastníci absolvovat na kole či pěšky. 
Soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích a je určena pro jednotlivce, pár, skupinu či rodiny 
s dětmi. Soutěžící si budou moci stáhnout jednotlivé trasy s úkoly z webových stránek 
www.hlucinsko.com nebo vyzvednout na informačních centrech v Hlučíně a v Kravařích. 
Rodiny s dětmi budou mít navíc pracovní sešit pro děti. Na každé trase bude povinností 
navštívit zadaná místa, u kterých bude potřeba se vyfotit a fotografie zaslat na určený         
e-mail. V prvním ročníku soutěže se bude jednat o sakrální stavby a dětská hřiště. 

Po ukončení soutěže proběhne slosování o ceny v podobě regionálních produktů, poukázek 
do sportovních a zábavních center na Hlučínsku, dárkové předměty apod. 

Za pomocí hlasování na sociální síti facebook bude ještě vyhodnocena nejhezčí fotka 
z putování. 

Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na www.hlucinsko.com a na stránkách obcí 
Sdružení obcí Hlučínska. 

Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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Výňatek z Deníku – opavský a hlučínský Region ze dne 22. 3. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
 
Akce ZŠ v březnu 2016 
 

 Den Akce 

BŘEZEN 
8.3. Výstava STŘEDOVĚK v Hlu číně pro 6. – 9. třídu 

9.3. 
Baletní vystoupení Ledové království pro 4. + 5. tř. v Kulturním 
domě Hlučín 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE  



- 7 - 

 

10.3. 

Beseda SÍLA  LIDSKOSTI pro 6. – 9. tř. o Nicholasu Wintonovi, 
který zachránil 669 převážně židovských dětí před transportem 
do koncentračních táborů v roce 1939 tím, že jim zajistil odjezd 
vlakem z okupovaného Československa do Spojeného království. 

12.3. Vítání občánků – 5. třída (Mgr. Lamschová) 

15.3. 
Přednášky cestovatele T. Kubeše: 
EVROPA – 2. – 4. tř. 
AFRIKA – 1. a 5. tř. 

16.3. Výt. soutěž: POŽÁRNÍ OCHRANA O ČIMA D ĚTÍ – 2. + 3. tř. 
(Mgr. Lukavcová, Mgr. Ka čmářová) 

21.3. Knihovnická lekce: Josef Lada pro 2. a 3. tř. 

30.3. 
Soutěž Velká cena ZOO 2016, téma:  SAVCI  AFRIKY 
(Mgr. Tichá, Mgr. Bachroníková) 

 
 

   

NNNOOOCCC      SSS   AAANNNDDDEEERRRSSSEEENNNEEEMMM   –––   ŠŠŠIIILLLHHHEEEŘŘŘOOOVVVIIICCCEEE   111...   444...   222000111666 

 Možná jste již n ěkdy zaslechli informaci o celorepublikové knihovnic ké akci pod 
názvem „Noc s Andersenem“. Letošní šestnáctý ro čník této pohádkové noci, spojený se 180. 
výro čím od napsání pohádky „Malá mo řská víla“, dal k řídla pohádkám ve více než 1.633 
registrovaných místech v rámci České republiky a ostatních zemí sv ěta, které se takto p řipojili 
do projektu podporovaného Klubem d ětských knihoven SKIP ČR. Tato akce motivuje d ěti 
k četbě knížek (nejen formou prožití netradi čních zážitk ů), ale také s d ůstojností ukon čuje 
měsíc b řezen, spojený s oslavou knih, čtení i všech čtenářů. Kde všude se tedy letos spalo? 
V ČR to bylo 639 knihoven, 582 škol, 90 míst v domech dětí, dětských domovech, u hasi čů, 
salesián ů, skaut ů, junák ů, maminek i v soukromí, v divadlech, zoo, na tvrzi,  v knihkupectví ... 
Na Slovensku 242 míst, v Polsku 39, ve Slovinsku 11  a dalších 30 míst po celém sv ětě 
(například i v Izraeli, Austrálii, Špan ělsku, Dánsku). 

 Jsem ráda, že se letos mohla ke všem zú častněným (a bylo jich p řesně 95 824 dětí 
i dosp ělých) p řidat i šilhe řovická knihovna. V noci z pátku 1. 4. 2016 na sobot u bylo v naší 
knihovn ě hodn ě rušno i hlu čno. Po dohod ě s pí. knihovnicí - Mgr. L. Janoschovou, zde 
nocovalo 20 žák ů 4. třídy se svou t řídní učitelkou Mgr. P. Fojtíkovou a doprovodem. Program 
jsme m ěli opravdu pestrý, a jak jsme druhý den pocítili, i  velmi vy čerpávající. Povídali jsme si 
o knížkách pro d ěti, nejen t ěch nov ě zakoupených od H. Ch. Andersena. P řečetli jsme si 
původní zn ění pohádky „Malá mo řská víla“, nakreslili obrázky, zahráli detektivní h ry, na které 
nám ve škole nezbývá čas, ale hlavn ě jsme zhlédli český film „Malá mo řská víla“ 
s M. Šafránkovou v hlavní roli, který letos také sl aví kulatiny – 40 let od svého vzniku! D ěti 
byly nadšené, každý si našel své místo – židli, spa cák, polštá ř, karimatku… v knihovn ě tak 
opravdu nebylo k hnutí. Záv ěr páte čního dne jsme ukon čili stezkou odvahy a záv ěrečným 
čtením na dobrou noc. Prostory knihovny se po p ůlnoci kone čně pono řily do tmy a vše 
utichlo, ale jen na krátkou dobu! Ráno jsme posnída li všechny ty úžasné dobroty, které nám 
připravily ob ětavé maminky, a popovídali jsme si o tom, co se nám  jak líbilo, co bylo 
největším zážitkem. Nakonec jsme zvládli ješt ě nějakou tu hru a od p ůl deváté si pro d ěti 
začali chodit rodi če. Podle reakce d ětí, mých pocit ů, ale i post řehů rodi čů lze konstatovat, 
že akce byla mimo řádně vyda řená.    

Ráda bych pod ěkovala: - pí.knihovnici Mgr. L.Janoschové za ochotu , vst řícnost spojenou 
s organizací této akce a také za nákup všech krásný ch knížek – díky za n ě! – panu 
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A. Jauernigovi za zap ůjčení promítací techniky,     - obci za bezplatné pos kytnutí prostor,          
- rodi čům za pomoc s organizací stezky odvahy, - maminkám a  babičkám za všechny ty 
buchty, bábovky, muffiny, slané pochoutky… - mému m anželovi za pomoc s touto akcí 
a hlavn ě dětem 4. t řídy, že byly tak skv ělé, pohodové i odvážné a držely za jeden provaz ;o) . 
Ať vám to dlouho vydrží!  

Trocha statistiky: během nocování se  vypilo 11 l čaje, a cca 14 l ostatních nápoj ů a snědl plný 
stůl dobrot!           
   
          Mgr. Petra Fojtíková 
          třídní u čitelka 
 

 

 
 

 
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – BŘEZEN 

V průběhu března se odehrály následující přípravné zápasy minižáků 

Služovice - Šilheřovice 3:18 

Šilheřovice - Hlučín 10:11 

Turnaj Triangl ve Štítině: Šilheřovice - Kylešovice 1:1, góly: Remeš  

                                             Štítina - Šilheřovice 5:2, góly: Kučera, Schulla 

                                             Kylešovice - Šilheřovice 4:1, góly: Jakubík 

                                             Šilheřovice - Štítina 0:11 
  

Přípravné zápasy tráva: Darkovičky-Šilheřovice 8:5, góly: Kulhavý 3, Remeš, Schulla. 

Děkujeme všem rodičům za odvozy k zápasům. Velké poděkování patří také pánům Kulhavému 

a Pískalovi za potisknuté dresy.  

Tréninky minižáků budou dále probíhat na hřišti TJ Sokol Šilheřovice a to každé úterý a čtvrtek 

od 17:00 do 18:30. Žáci budou trénovat v pondělky a středy rovněž od 17:00 do 18:30.  

Schulla Roman Facebook: Mini žáci Šilheřovice 

Ve dne 28. 3. začala pro naše muže jarní část fotbalové sezóny, když remizovali v domácím zápase 2:2 

s Fryčovicemi.  

                                                                                                                        Za TJ SOKOL Šilheřovice  

                                                                                                              Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka  

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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POZVÁNKY  
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Milí spoluobčané,  
přijm ěte srdečné pozvání do  
 

PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU 
A NA MÁJOVOU VESELICI 

 
Najděte dobové oblečení, případně zhotovte transparenty, mávátka, nazdobte 
alegorické vozy. 
 

Sraz: 1. 5. 2016 v 11:00 hodin před ZŠ (I. stupeň) 
 

Průvod zamíří na Baumšulu. Tam bude k tanci i poslechu hrát živá hudba, 
bude připraveno bohaté občerstvení a kolo štěstí. 
 

Těší se na Vás  ZAFAMA 
                                                            (Za Farou, Farní, Maštalní ulice) 
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Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2016  pořádaných místními 
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice  
 

Termín Název Pořadatel Místo 

7. května 2016 Rybářské závody Sdružení rybářů Park - rybník 

13. května 2016 Smažení vaječiny KDU - ČSL Baumšula 

14. května 2016 TFA – silová soutěž dospělých Hasiči Baumšula 

22. května 2016 Den matek Klub důchodců sál OÚ 

27. května 2016 Kácení máje Obecní úřad Baumšula 

28. května 2016 Vesnický turnaj TJ Sokol Hřiště JT Sokol 

    

3. června 2016 Letní kino Obecní úřad Baumšula 

24. - 26. června 2016 Stanování Unie rodičů při ZŠ Hřiště TJ Sokol 

    

16. července 2016 Pivní slavnosti Obecní úřad Baumšula 

    

12. srpna 2016 Letní kino Obecní úřad Baumšula 

13. srpna 2016 Odpustová zábava TJ Sokol + ODS Hřiště TJ Sokol 

14. srpna 2016 Šilheřovický odpust Obecní úřad Baumšula 

    

2. září 2016 Ukončení prázdnin letním kinem Obecní úřad  Baumšula 

3. září 2016 Rybářské závody Sdružení rybářů Park - rybník 

3. září 2016 Šilheřovický šlaušek 
Prajzský sportovní 
klub 

Hřiště TJ Sokol 

10. září 2016 Strassenfest    

18. září 2016 Mše svatá u příležitosti 639 let obce Obecní úřad Kostel 

23. září 2016 Rozloučení s létem Klub důchodců  

30. září 2016 Letní kino s vinobraním Obecní úřad Baumšula 

    

1. října 2016 Drakiáda Unie rodičů při ZŠ Hřiště TJ Sokol 

14. října 2016 Setkání s jubilanty Obecní úřad  

    

11. listopadu 2016 Martinská husa Klub důchodců  

25. listopadu 2016 Rozsvěcování vánočního stromu Obecní úřad OÚ 

26. listopadu 2016 Pletení adventních věnců Obecní úřad sál OÚ 

 

KALENDÁŘ  
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2. prosince 2016 Karaoke pro děti Unie rodičů při ZŠ Kulturní dům 

9. prosince 2016 Mikulášské posezení Klub důchodců  

26. prosince 2015 Vánoční koncert Obecní úřad Kostel 

 
 
 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2016 partnerských 
obcí v rámci česko-polské spolupráce 
 

Č. Název akce Termín Organizátor 

6. Mi ędzynarodowy Przegląd Teatrzyków 
Przedszkolnych w Tworkowie 21.-22.04.2016 Gmina Krzyżanowice 

7. 
Mezinárodní školní fotbalový turnaj „O 
pohár starosty obce“ 
 

09.05.2016 Obec  Šilheřovice 

8. Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev  
mužů i žen 13.05.2016 Obec Píšť 

9. TFA – Hasičská silová soutěž 14.05.2016 Obec  Šilheřovice 

10. Hudba nezná hranic 22.05.2016 Obec Hať 

11. Jarmark na granicy w Chałupkach 22.05.2016 Gmina Krzyżanowice 

12. Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka 
Liszta i Ludwika van Beethovena 28.05.2016 Gmina Krzyżanowice 

13. Letní kino 03.06.2016 Obec  Šilheřovice 

14. HAFEST 04.06.2016 Obec Hať 

15. Noc kostelů s pogramem – koncert aj. 10.06.2016 Obec Píšť 

16. Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ Červen 2016 Obec Hať 

17. Mezinárodní sportovní olympiáda  ZŠ Červen 2016 Obec Šilheřovice 

18. Cyklovýlet Píšť a okolí 11.06.2016 Obec Píšť 

19. XVIII. ro čník soutěže mladých hasičů „ O 
putovní pohár starosty obce“ 18.06.2016 Obec Hať 

20. XVII. ro čník turnaje v kopané žáků „ O 
putovní pohár starosty obce“ 18.06.2016 Obec Hať 

21. Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu 18.06.2016 Gmina Krzyżanowice 

22. IV Mi ędzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych 19.06.2016 Gmina Krzyżanowice 

23. Den obce 25.06.2016 Obec Hať 

24. Spływ Kajakowy „Otwieranie 
Granicznych Meandrów Odry 25.06.2016 Gmina Krzyżanowice 

25. 

X Mi ędzynarodowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych OSP o Puchar Starosty 
Raciborskiego 

25.06.2016 Gmina Krzyżanowice 

26. Tradiční turnaj v minogolfu 14.07.2016 Obec Píšť 
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27. Pivní slavnosti 16.07.2016 Obec  Šilheřovice 

28. Mi ędzynarodowy Turniej Oldbojów 
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice 23.07.2016 Gmina Krzyżanowice 

29. ODPUST – odpustový koncert duchovní 
hudby 06.08.2016 Obec Píšť 

 Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016  
na prostranství před obecním úřadem 05.-08.08.2016 Obec Píšť 

 Zábavný lunapark, tradi ční ohňostroj 06.08.2016 Obec Píšť 

 Tradi ční Píšťský odpust (2 bohoslužby  
a odpolední koncert duchovní hudby 07.08.2016 Obec Píšť 

30. Dožínky  28.08.2016 Obec Hať 

31. Dożynki Gminy Krzy żanowice 
w Zabełkowie 17.-18.09.2016 Gmina Krzyżanowice 

32. Chovatelská a zahrádkářská výstava 17.-18.09.2016 Obec Hať 

33. Krmáš 18.09.2016 Obec Hať 

34. Zahradkářská podzimní výstava ovoce, 
zeleniny a hobby 01.-02.10.2016 Obec Píšť 

35. Šilheřovický krmáš – Gulášfest 29.10.2016 Obec  Šilheřovice 

36. KOLAJA 20.11.2016 Obec Hať 

37. Vánoční ladění Prosinec 2016 Obec Hať 

38. Vánoční koncert 26.12.2016 Obec  Šilheřovice 

 
 
 

 

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: Lenka Šomodi 
Informa ční zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích. 
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