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Vážení a milí spoluobčané, 
 

10. listopadu 2014 byla ustavujícím zastupitelstvem naší obce zvolena nová Rada ve složení: 
Radek Kaňa, Jan Čecháček, Valdemar Kupka, Pavel Kolaska, Stanislav Lipinský. Velmi si 
vážíme důvěry zastupitelů, potažmo Vás občanů, kteří nám v komunálních volbách dali 
svůj hlas/svou důvěru. Nová Rada obce si je vědoma, že bez odezvy vás, občanů, nemůžeme 
řádně fungovat, a proto bychom tímto chtěli dát velmi zřetelně na vědomí, že jsme tady pro 
vás a jsme připraveni poslouchat vaše názory, dotazy, nápady a připomínky. Přijďte je 
nám říct, nedebatujte na facebooku ani po hospodách! 
 
Na 2. zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2014 došlo u příležitosti 25-ti let od pádu 
komunistického režimu k ocenění paní Mgr. Ludmily Janoschové za úspěšné dlouhodobé 
vedení naší obce a pana Viléma Kučatého jako prvního polistopadového starostu. 
 
V prvních týdnech svého působení se Rada obce zabývala převzetím veškeré agendy, 
vypracováním žádostí o platbu u investičních i neinvestičních zakázek pořízených z dotací 
rozpočtu České republiky a Evropské unie, úpravou koryta potoka a v neposlední řadě 
rozpočtem obce na rok 2015. Rádi bychom upozornili zejména motoristy na zahájení prací 
od 5. 1. 2015 na cestě ve směru na Paseky. Na uvedeném obecním úseku dojde k realizaci 
díla – „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“. Akce by měla trvat do května 2015. 
Omlouváme se všem řidičům za případné komplikace.   
 
Na závěr bychom rádi poděkovali všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ 
společenstvím v obci za jejich činnost v roce 2014, a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž 
patří našemu duchovnímu správci, základní a mateřské škole v čele s paní ředitelkou a 
v neposlední řadě všem živnostníkům a firmám!  
 
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 
spoustu elánu, optimismu a pevného zdraví!    
 
Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta 
 

 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 12. 11. 2014 č. 1/2014 
 
RO zřizuje:  
ad 1/2014/1 Komisi Životního prostředí a jmenuje: 

- předsedkyni  RNDr. Soňu Práškovou 
- členy    Mgr. Pavlu Sokolovskou 

Lenku Šomodi 
 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

RADA OBCE 
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ad 1/2014/1 Kulturní, sportovní a sociální komisi a jmenuje:  
- předsedkyni  Ludmilu Maloňovou 
- členy    Ivetu Čecháčkovou 

Marcelu Lazarovou 
Lenku Pecháčkovou 
Lenku Šomodi 
Pavlu Thomasovou 
Mgr. Zdeňka Žvaku 

 
ad 1/2014/1 Povodňovou komisi a jmenuje: 

- předsedu    Mgr. Radka Kaňu 
- členy    Jana Čecháčka 

Pavla Kolasku 
Valdemara Kupku 
Ing. Stanislava Lipinského 
Vernera Kolasku 
Františka Maloně 
Michala Šomodi 

 
RO schvaluje: 
ad 1/2014/6 Rozdělení funkcí dle organizačního řádu 
ad 1/2014/7f Rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele proti vyloučení nabídky 

stěžovatele z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Regenerace zeleně 
Obce Šilheřovice – I. etapa“ 

ad 1/2014/7f Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Regenerace zeleně Obce Šilheřovice – I. etapa“ 

ad 1/2014/10 Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny č. 14_SOP_01_4121052372 ČEZ Distribuce, a. s. – 
adresa odběrného místa parc. č. 381/1, Polní, Šilheřovice 

ad 1/2014/15 Pro program „Večer plný strašidel“ s večerním posezením na ulici Farní 
v Šilheřovicích výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o 
ochraně nočního klidu, a to dne 15. 11. 2014 od 22:00 hodin do 24:00 hodin 

 
RO pověřuje: 
ad 1/2014/7b Starostu obce vyřízením veškerých náležitostí spojených s akcí „Snižování 

prašnosti v obci Šilheřovice“ 
ad 1/2014/7c Starostu obce vyřízením veškerých náležitostí spojených s akcí „Studie 

proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na 
území obce Šilheřovice“ 

ad 1/2014/7e XXXXX k zjištění možnosti podání stížnosti na zpracovatele projektové 
dokumentace u ČKAI  

ad 1/2014/7f Starostu obce vyřízením záležitostí v souvislosti s investiční akcí „Regenerace 
zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“ 

ad 1/2014/11 Ing. Stanislava Lipinského zajištěním opravy přívěsného vozíku VEGA 
ad 1/2014/11 Starostu obce zveřejněním záměru prodeje malého traktoru VEGA 

s příslušenstvím 
  
RO doporučuje: 
ad 1/014/11 Na základě zjištěných informací k prodeji malý traktor VEGA 

s příslušenstvím  
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RO bere na vědomí: 
ad 1/2014/2 Informaci starosty obce o zahájení prací na inventarizaci majetku obce 

Šilheřovice za rok 2014 
ad 1/2014/4 Informace o konání kulturních akcí, a to Zdobení adventních věnců a Zpívání 

u stromečku 
ad 1/2014/5 Vyplacení odstupného předchozí starostky. Bude vyplaceno ve 3 splátkách 

v 1. Q. roku 2015 
ad 1/2014/7a  Informace starosty a místostarosty obce o „Sadových úpravách veřejných 

ploch – Svah nad potokem“ 
ad 1/2014/7b Informace starosty o „Snižování prašnosti v obci Šilheřovice“ 
ad 1/2014/7c Informace starosty o „Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice“ 
ad 1/2014/7d Informace starosty a místostarosty o „3 TI Šilheřovice“ a „13 TI Šilheřovice“ 
ad 1/2014/7e Informace starosty o průběhu prací na „Revitalizaci koryta Šilheřovického 

potoka – úseku č. 3“ 
ad 1/2014/8 Informace starosty o chystaném předání hasičské tatry obci Budišov nad 

Budišovkou 
ad 1/2014/9 Informace o záměru výstavby RD v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice 
ad 1/2014/12 Žádost o povolení hostování lunaparku 
ad 1/2014/13 Žádost o mimosoudní náhradu škody na zdraví a majetkové újmy 
ad 1/2014/14  Informaci o vyhlášené výzvě k předkládání projektů „Podpora rozvoje a 

obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých 
měst“ 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 18. 11. 2014 č. 2/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 2/2014/2 Text Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 185716, 

umístění plynovodní přípojky parc. č. 381/1, 382 v k. ú. Šilheřovice  
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 11. 2014 č. 3/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 3/2014/4 Zpracování konceptu DUR – opatření v povodí nad ulicí Ke Kovárně 
ad 3/2014/5 Složit vratnou kauci min. 5.000,- Kč v případě zájmu firem sbírat jmelí na 

obecních pozemcích 
ad 3/2014/6 Finanční odměnu p. XXXXX ve výši XXXX,- K č za 80 bezpříspěvkových 

odběrů krve 
ad 3/2014/7  Ocenění XXXXX a XXXXX u p říležitosti výročí 25-ti let od „Sametové 

revoluce“ 
ad 3/2014/9a Přistavení kontejnerů na tříděný odpad na ulici U Obory 
ad 3/2014/9b Přistavení kontejneru na plastový odpad na ulici Farní  
ad 3/2014/12  Uzavření tělocvičny ve dnech 24. – 26. 12. 2014, 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015  
ad 3/2014/13 Text smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Prodloužení STL 

plynovodu ul. U Obory, Šilheřovice“ 
ad 3/2014/15 Prominutí poplatku za pronájem sálu na akci „Rocková noc“ dne 28. 11. 2014 
ad 3/2014/15 Pro akci „Rocková noc“ výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 

3/2011, o ochraně nočního klidu, a to dne 28. 11. 2014 od 22:00 hodin do 24:00 
hodin a dne 29. 11. 2014 od 0.00 hodin do 2.00 hodin 
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ad 3/2014/18 Vývoz kontejneru na komunální odpad u bytového domu č. p. 162 na ul. 
Dolní 1 x za 14 dnů od 1. 1. 2015 

ad 3/2014/25 Přijetí dotace na akci „Obnova historické aleje v pásmu EVL (I. etapa)“ 
ad 3/2014/26a Prodloužení nájmu obecního bytu č. 7 domu č. p. 117 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 
ad 3/2014/26bProdloužení nájmu obecního bytu č. 1 domu č. p. 117 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 
ad 3/2014/26c Prodloužení nájmu obecního bytu č. 7 domu č. p. 21 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 
ad 3/2014/26dProdloužení nájmu obecního bytu č. 5 domu č. p. 21 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016 
ad 3/2014/26e Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4 domu č. p. 21 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016 
ad 3/2014/26f Prodloužení nájmu obecního bytu č. 2 domu č. p. 21 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016 
ad 3/2014/26g Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4 domu č. p. 162 na ulici Dolní 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2015 
ad 3/2014/29 Nabídku na zpracování technické pomoci k akci „Revitalizace Šilheřovického 

potoka ul. Horní“ od firmy J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍ TĚ s. r. o., 
Chelčického 27, 747 05 Opava 5 

ad 3/2014/31 Prodloužení pronájmu plochy na uložení žulových kostek manželům XXXXX 
a XXXXX 

ad 3/2014/32 Cenovou nabídku na geodetické práce od Geodetické kanceláře, Ing. Pavel 
Kučeja, Čeňka Trun číka 14, 747 21 Kravaře 

 
RO pověřuje: 
ad 3/2014/10 Starostu obce k jednání ve věci vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení ke stavbě „Bytový dům podporovaného bydlení“ 
ad 3/2014/11 Místostarostu obce a vedoucího pracovní čety nalezením vhodné varianty 

vytápění v tělocvičně 
ad 3/2014/13 Starostu obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě 

„Prodloužení STL plynovodu ul. U Obory, Šilheřovice“ 
ad 3/2014/23 Ing. Stanislava Lipinského k řešení situace vytápění nebytového domu č. p. 19 

na ulici Střední 
ad 3/2014/28 Starostu obce a JUDr. Milana Čichoně k odpovědi na Žádost o vyjádření a 

k odpovědi na Žádost o mimosoudní náhradu škody na zdraví a majetkové 
újmy 

ad 3/2014/30 Starostu obce a JUDr. Milana Čichoně vypracováním dodatku ke smlouvě o 
dílo „Revitalizace koryta Šilheřovického potoka, úsek č. 3“ a podpisem tohoto 
dodatku. 

 
RO bere na vědomí: 
ad 3/2014/2 Záměry obce a základní školy 
ad 3/2014/14 Informaci o konání „Strassenfestu 2015“ na ulicích U Obory a Na Stráni 
ad 3/2014/16 Oznámení provozovatele distribuční soustavy o zániku rezervace 

příkonu/výkonu na základě žádosti č. 4121033791 
ad 3/2014/19 Návrh na změnu územního vymezení stávající lokality CZ0813461 – Ostrava 

– Šilheřovice bez připomínek 
ad 3/2014/20 Informace o řešení stavu pohledávek s nájemníkem bytového domu č. p. 18 na 

ulici Střední 
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ad 3/2014/22 Informaci o podání žádosti o dotaci na údržbu travnatých ploch v lokalitě 
zařazené v ochranném pásmu EVL CZ 0813461 Ostrava – Šilheřovice 

ad 3/2014/24 Informaci starosty obce o účasti a prezentaci na konferenci „Aleje 2014“ dne 
28. 11. 2014 

ad 3/2014/27 Informaci o konání závěrečného setkání k vyhodnocení projektu „FOTBAL 
BEZ HRANIC - založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“ dne    
26. 11. 2014 

ad 3/2014/34 Informace o proběhlém jednání starosty a místostarosty s náměstkem 
hejtmana pro dopravu 

 
RO doporučuje: 
ad 3/2014/3 Zastupitelstvu obce jmenovat novou školskou radu 
ad 3/2014/8 Zastupitelstvu obce neschválit prodej pozemku parc. č. 1689/5, 454/2 a 457/3 

v k. ú. Šilheřovice  
 
RO neschvaluje: 
ad 3/2014/17 Smlouvu o umístění o provozování kontejnerů s firmou REVENGE a.s. 
ad 3/2014/21 Žádost o umožnění výkonu trestu v podobě veřejně prospěšných prací 
ad 3/2014/33 Objednání malovaných map od firmy Malované mapy s. r. o., Sokolská 416, 

760 01 Zlín 1 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 12. 2014 č. 4/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 4/2014/4 Rozpočtový výhled obce pro rok 2016 – 2017 
ad 4/2014/9 Udělení souhlasu vlastníka místní komunikace parc. č. 1664 v k. ú. Šilheřovice 

s provedením vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 618/40 v k. ú. 
Šilheřovice 

ad 4/2014/10 Termín zasedání hodnotící komise pro otevírání a hodnocení nabídek 
k záměru obce prodat movitý majetek, a to Traktor kolový VEGA 30 HP 
s příslušenstvím dne 10. 12. 2014 v 16.00 hodin 

ad 4/2014/10 Členy hodnotící komise pro otevírání a hodnocení nabídek k záměru obce 
prodat movitý majetek, a to Traktor kolový VEGA 30 HP s   

ad 4/2014/11 Prominutí poplatku za pronájem a úklid sálu na akci „Advent 
v Šilheřovicích“ dne 6. 12. 2014 

ad 4/2014/17 Cenový výměr č. 1/2014 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou OZO 
Ostrava, s. r. o. s účinností od 1. 1. 2015 

ad 4/2014/18 Prominutí poplatků za komunální odpad  - poplatky do roku 2009 
ad 4/2014/19 Text Smlouvy č. 14225766 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP – 

Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa 
ad 4/2014/20 Aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu, kanalizace, ČOV rok 2014 - 

2023 
 
RO pověřuje: 
ad 4/2014/12 Pavla Kolasku a vedoucího pracovní čety k prověření stavu nefunkční studny 

na ulici Kostelní  
 
RO bere na vědomí: 
ad 4/2014/2 Záměry obce a jednotky SDH 
ad 4/2014/3 Informace starosty obce o podaných žádostech o platby k investičním akcím 
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ad 4/2014/13 Platební výměr č. 212/2014 a č. 213/2014 
ad 4/2014/14 Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Šilheřovice za rok 2014 
ad 4/2014/16 Oznámení o zahájení řízení – Souhlas s činností v přírodní památce 

Šilheřovice 
ad 4/2014/15 Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Prodloužení kanalizačního řádu pro 

odvedení povrchových a dešťových vod na ulici Kostelní, k. ú. Šilheřovice“ 
 
RO doporučuje: 
ad 4/2014/5 Zastupitelstvu obce schválit návrh rozpočtu obce na rok 2015 
ad 4/2014/6 Zastupitelstvu obce schválit program 2. zasedání zastupitelstva obce 

Šilheřovice 
 
RO neschvaluje: 
ad 4/2014/7 Poskytnutí finančního daru stacionáři Stonožka – Ostrava 
ad 4/2014/8 Poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 

70/02 – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří  
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
 
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 11. 2014 
do 30. 11. 2014: 

Jan Vrbický – pokládka obrub chodníku ul. Kostelní 78 166,-  Kč 
Jk grant – zpracování žádosti „Snižování prašnosti v obci“ 49 200,- Kč 
Jk grant – administrace zakázky „Sadové úpravy“ 20 000,- Kč 
Jk grant – administrace zakázky „3 TI, 13 TI“ 12 000,- Kč 
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnost 51 988,- Kč 
SILNICE MORAVA – komunikace ul. U Obory 2 198 433,- Kč 
Dvořák – lesy, sady, zahrady – sečení ploch alejí 74 798,- Kč 
Kooperativa pojišťovna – pojištění majetku obce 36 992,- Kč 
EUROVIA CS - štěrkodr ť 22 022,- Kč 
OZO – svoz komunálního odpadu 157 609,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy 59 140,- Kč 
Pragoplyn – plyn 11 200,- Kč 
SmVaK 10/2014 – voda předaná 191 718,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 38 033,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 11/2014 190 000,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky 8 434,- Kč 
AD-MAR STAVBY – oprava omítky, odvoz suti ZŠ 52 511,78 Kč 
Ing. Kocurková – poradenství ČOV 11 700,- Kč 
SWIETELSKÝ stavební s. r. o. – oprava kanalizačních poklopů 228 539,96 Kč 
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru 14 944,- Kč 
Deutsche leasing – splátka fekálu 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  
 
 
 
Uzavření obecního úřadu 
 
Vážení spoluobčané,  
v době od 23. 12. 2014 do 4. 1. 2015 bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen. 
 
 
 
 

Uzavření tělocvičny 
 
Ve dnech 24. - 26. 12. 2014, 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015 bude tělocvična uzavřena. 
 
 

 
 

Opisy vodoměrů 
 
Vážení spoluobčané, 
ve dnech 29. 12. 2014 – 9. 1. 2015 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude 
provádět naše zaměstnankyně paní Sylva Lazarová. 
 
 
 
 

Obrázky ze Šilheřovic 
 
Kniha Obrázky ze Šilheřovic od autorek Jany Gebauerové, Evy Tvrdé a Dagmar 
Václavíkové, která vyšla na počátku prosince, je také k zakoupení na obecním úřadě a 
v knihovně. Cena knihy je 180,- Kč. 
 
 
 
 
Údržba komunikace 
 
Vážení spoluobčané,   
 
žádáme Vás, abyste svá auta nenechávali zaparkovaná na komunikacích, ale parkovali na 
svých pozemcích, případně na obecních parkovištích v době zimní údržby komunikace.  
V opačném případě nebude komunikace udržována. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Vánoční strom 
 
Vážení spoluobčané, 
jistě jste si všimli, že před Obecním úřadem Šilheřovice je umístěn nový vánoční strom, 
tímto děkujeme p. Milanovi Šrotkovi za poskytnutí vánočního stromu jako sponzorského 
daru.  

 
Obecní úřad Šilheřovice 

 
 
 
Zpívání u stromečku 
 
Dne 12. prosince 2014 proběhlo již tradi ční uzpívání u stromečku, kde nám předvánoční 
atmosféru zpříjemnily děti z mateřské a základní školy a schola, tímto jim děkujeme.  Dále 
děkujeme sponzorům – p. Kateřině Lazar Fulnečkové, Pekárně M + K, Restauraci NA 
NÁMĚSTÍ, Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o. a 
Místní akční skupině Hlučínsko za poskytnuté dary a také p. Stanislavu Šeligovi, členkám 
klubu důchodců a kulturní komisi, kteří nám pomohli při organizaci. 
 
        Obecní úřad Šilheřovice 
 
 
 

 

SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA 
 
 
Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za úspěšným rokem 2014 

Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k 
bilancování dosažených výsledků a představování výhledů do 
budoucna. Ne jinak je tomu u Sdružení obcí Hlučínska, které v roce 
2014 opět zrealizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji regionu 
a spokojenosti jeho obyvatelstva.  

Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace kulturních a společenských akcí, jako 
např. Bál Hlučínska v Bolaticích, Den učitelů v Kravařích, Setkání 
chrámových sborů Hlučínska v Šilheřovicích, Darování krve se 
starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí 
pro veřejnost. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlučínsko pak 

uspořádalo Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně.  
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Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o 
dotace ať už z evropských nebo národních programů. 
Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos hned 2 dotace a 
to na realizaci projektů „Projektovým managementem k rozvoji 
regionu Hlučínska“ a „Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska“.  

Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie 
to pak byla dotace na projekt "Festival přeshraniční kultury"  (Euroregion Silesia - CZ), 
v rámci kterého proběhly dva festivaly (v Tworkowě a v Hlučíně), na kterých se 
prezentovaly folklorní soubory z Hlučínska i spolupracujících polských gmin a byl vydán 
společný česko-polský zpěvník lidových písní. 

V letošním roce byly 
navíc ukončeny také 3 

další projekty financované z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika  - Polská republika 2007 - 2013. V rámci projektu „Propagací a výměnou 
zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“ se SOH i polské gminy 
prezentovaly na výstavách cestovního ruchu Regiontour v Brn ě a GLOB v Katowicích.  

Významným krokem k podpoře cestovního ruchu bylo jistě také úspěšné ukončení projektu 
„Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého 
byl vytvořen interaktivní mapový portál (mapy.hlucinsko.com) ve 4 jazykových mutacích a 
aplikace pro chytré telefony. 

V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího společného projektu „Hlu čínsko a polské 
gminy očima malířů a fotografů“. Po fotografické soutěži, která proběhla v roce 2013, se 
letos sešli také malíři a malířky z obou stran hranice na dvou malířských plenérech (v 
Krzanowicích a v Bolaticích), aby zhotovili díla zachycující krásy a zajímavosti našeho 
regionu. Veřejnost mohla vzniklá díla obdivovat na několika výstavách, a to především 
v Kravařích a v Hlučíně, na polské straně poté v Tworkowě, Krzanowicích, Pietrowicích 
Wielkich a v Kietrzu.   

Během roku také úspěšně probíhala realizace 
vzdělávacího projektu „Zahrada plná plodů a radosti“ 
(SZIF), jehož cílem je prohloubit u obyvatel schopnosti 
a dovednosti zahrádkářství. 

Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska, 
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.  

Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů 
naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv a na nově 
vzniklém mapovém portálu mapy.hlucinsko.com. 

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2015 a děkuje všem starostům a 
starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, 
spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí 
a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu. 

Mgr. Lenka Osmančíková, SOH 
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Vánoční mše svatá  

Na štědrý den 24. 12. 2014  se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích  
mše svaté v 15:00 hodin určena především pro rodiny s dětmi a ve 22:00 hodin pro všechny 
farníky. 

Na první a druhý svátek vánoční budou mše slouženy dle pořadu bohoslužeb. 

 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka roku 2015 tentokrát proběhne o dvou víkendech, a to od 2. do 4. ledna 
2015 a od 9. do 11. ledna 2015. 

 
 

 
 
 
V prvním pololetí si děti z mateřské školy užily spoustu legrace. Na začátku roku se 
seznámily s chovateli sokolů, navštívily Dolní oblast Vítkovice a měly tak jedinečnou 
možnost zadovádět si v Dětském světě techniky. Konalo se také již tradiční Setkání na 
hranici s polskými dětmi a učiteli. Na konci měsíce října se konal Pochod broučků, který 
byl letos obzvláštěn návštěvou samotného Pána lesa. Adventní období jsme začali výlovem 
rybníka a adventní výstavou. Úplnou novinkou bylo pro děti zapálení svíčky na adventní 
spirále. Nesmíme opomenout návštěvu Mikuláše s čerty a anděly. Na úplném konci pololetí 
se dětem rozzářily hvězdičky v očích, když spatřily hromadu dárk ů pod stromečkem. 
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pomáhali s přípravami a realizací 
různých aktivit pro děti. Děkujeme také všem členům Sdružení rodičů a zvláště také 
Výboru, který se podílel na aktivitách pomocí finančních příspěvků. 
 
Zároveň všem přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, mnoho 
úspěchů a radost ze života v roce 2015. 
 

Kolektiv MŠ 
 
 
 
 
 

 

FARNOST ŠILHEŘOVICE 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Mikulášská nadílka 
 

V neděli 30. listopadu 2014 pořádalo sdružení rodičů při mateřské škole Mikulášskou 
nadílku v kulturním dom ě. Anděl s čertem si pro děti připravili spoustu her a soutěží a také 
tance, do kterých byli zapojeni také rodiče, prarodiče, sourozenci, tety i strýčkové – prostě 
všichni přítomni. Na závěr nás navštívil také Mikuláš a dětem rozdal dárky.  Poděkování 
patří všem sponzorům, a to:  Pekárně M+K, panu J. Čecháčkovi, Restauraci Stará pekárna, 
panu M. Fulnečkovi, rodině Korpasové, paní Čurajové, paní Dudkové a rodičům, kteří se 
na přípravě maškarního plesu podíleli. 
 

       sdružení rodičů při mateřské škole 

 

 
 

Poděkování 
 
Vážení občané, 
 
chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří 12.12.2014 
podpořili svými výrobky a účastí vánoční výstavu výtvarných prací žáků ZŠ. 
 
Zároveň patří poděkování pedagogům jako organizátorům i tvůrcům, pod jejichž 
odborným dohledem jednotlivé výrobky vznikaly. 
 
Zaměstnanci Základní školy Šilheřovice přejí všem krásné Vánoce plné pohody 
a pevné zdraví v roce 2015.   
 
                                                                                  Mgr. Silvie Žvaková 
 

 

 
 
Studentské minifirmy v Šilheřovicích 
 
Na SŠ v Šilheřovicích vznikly v letošním školním roce v rámci projektu Praxis tři 
minipodniky, a to s cílem podpořit a rozvíjet praktické vyučování. 
 
Tři skupiny žáků oborů Kuchař – Číšník, Cukrář a Kadeřník – Kadeřnice založili 
minipodniky, ve kterých se pod odborným pedagogickým vedením snaží tvořivě rozvíjet a 
prodávat svůj podnikatelský nápad. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, 

GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O. 
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Proto si dovolujeme všechny občany Šilheřovic srdečně pozvat každý čtvrtek v době 9-12 
hod. k příjemnému posezení ve studentské Kafeterii, ve které si kromě několika druh ů káv 
můžete za velmi přijatelné ceny zakoupit zaručeně čerstvé a moderní zákusky a dorty ze 
studentské cukrárny Karamelka. Mladí podnikatelé vás rádi obslouží v prostorách školní 
restaurace. 
 
Rovněž využijte každý čtvrtek v době 10-14 hod. nabízených služeb stříhání, barvení a 
úpravy vlasů, včetně masáže hlavy, studentského Hair beauty studia ve školním 
kadeřnickém salonu. 
 
 
 
 
 
Soutěž ve znamení elegance a ženskosti 
 
14. listopadu proběhl na SŠ v Šilheřovicích již 4. ročník školní soutěže v účesové tvorbě, 
fantazijním lí čení a Nail- Artu  3D technikou. Elegance a ženskost vládly letošním 
ročníkem, společným tématem všech tří soutěžních kategorií byly totiž módní trendy 30. let 
20. století. 
 
Před soutěžícími stál nelehký úkol. Vůbec si představit život, módu a životní styl žen a dívek 
téměř před sto lety - to nebylo pro soutěžící jednoduché. Proto hledali inspiraci mezi 
výraznými hvězdami českého prvorepublikového filmu i filmu světového, například 
osobnost A. Mandlové, L. Baarové, H. Vítové a N. Gollové, ale také M. Ditrichové, nebo 
úžasný výpravný seriál Panství Downton. Specifičtější pak byla příprava pro Nail - Art 3D 
technikou. Zde soutěžící využili motivů z českých filmů Hotel Modrá hvězda, Klapzubova 
jedenáctka i písně I. Zemánkové „Slunečnice“. 
 
Soutěžící museli dodržet přísná kritéria pro jednotlivé kategorie, například v účesové 
tvorbě to bylo použití ozdob – krásných hřebenů, spon a závojů, které však nesměly 
přesáhnout 30% plochy hlavy. U všech modelek se samozřejmě hodnotilo provedení 
konkrétního úkonu, ale také celkový dojem, včetně kostýmů. 
 
„M ěly jsme možnost vyzkoušet si také úplně jiné technologické postupy při tvorb ě těchto 
účesů. Jednalo se hlavně o tzv. kladenou vlnu, která se provádí ondulací železem, ale také 
složité a pracné vyčesávání a tupírování drdolů, splétání vlasů do copů a modelování 
vlasových kroužků“, komentovala svou přípravu vítězka účesové tvorby – žákyně 2. 
ročníku oboru Kadeřnice Tamara Wasserbauerová. 
 
Vítězkou kategorie Nail-Art 3D technikou se stala Dagmar Adámková, žákyně 3. ročníku 
oboru Kosmetické služby a vítězkou kategorie fantazijní líčení Klára Plačková, žákyně 4. 
ročníku oboru Kosmetické služby. 
 
Účesy i móda 30. let 20. století podtrhávaly eleganci a ženský půvab, možná by také mohly 
být inspirací pro některé ze čtenářek pro blížící se plesovou sezónu. 
 
Upřímný dík za spolupráci náleží Obecnímu úřadu v Šilheřovicích, bez jehož podpory by se 
soutěž velmi obtížně realizovala. 
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Studentský zájezd do adventního Krakova SŠ v Šilheřovicích 
 
Dne 5. prosince 2014 připravilo 12 žáků třídy 3. B oboru Cestovní ruch SŠ v Šilheřovicích 
ve spolupráci s učitelkou odborných předmětů Mgr. H. Mat ějů pro své spolužáky 
jednodenní poznávací zájezd do předvánočního Krakova.  
 
Mladí pr ůvodci byli pečlivě připraveni a zdárně prezentovali klientům nejvýznamnější 
pamětihodnosti Krakova. K největším turistickým zážitkům patřila samozřejmě prohlídka 
známého zámku Wawel, krakovské tržnice, ale také velmi zdařilá vánoční výzdoba centra 
města, včetně ulic a známých vánočních trhů, na kterých především obdivovali výrobky 
lidových řemesel s vánoční tematikou. Účastníci si pochvalovali komfortní a rychlou 
dopravu. Všichni se shodli na tom, že předvánoční výlet splnil jejich očekávání. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – LISTOPAD 2014 

 
V listopadu došlo k ukončení podzimní části fotbalové sezóny pro týmy dorostu a muž (žáci 
a minižáci ukončili sezónu již o měsíc dříve), kteří v závěrečných zápasech hráli 
následovně: 

DOROST 

Mokré Lazce – Šilheřovice 2:5 

MUŽI 

1.11. Hlubina – Šilheřovice 0:3 

15.11. Šilheřovice – Václavovice 4:1 

Muži se tak po 1. polovině soutěže umístili na krásném 2. místě.  

 

 

 

Po posledním kole se, jako každý rok, zazimoval celý areál hřiště TJ SOKOL Šilheřovice, 
což obnáší vypuštění vody z potrubí na hřišti, toaletách a ve staré tribuně. Dále pak celkový 
úklid celého areálu (laviček, branek apod.). Začala také organizace tradičního sokolského 
plesu, konajícího se 31. 1. 2015, na který zve TJ SOKOL Šilheřovice všechny spoluobčany. 
Bohatá tombola s hudbou zajištěny.  

TJ SOKOL Šilheřovice přeje všem spoluobčanům, zvláště pak svým fotbalovým 
fanouškům, příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2015.  

                                                                                                                      Mgr. Zdeněk Žvaka 
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SANATORIA KLIMKOVICE 
 
 

Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt  
 
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií 
Klimkovice, moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od 
centra Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní 
gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi 
těžké.  
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík 
z Ostravy. Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se 
všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj bylo 
synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se 
jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala 
operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude 
vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý den po operaci 
mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu 
skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.  
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na to, že 
chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně 
utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony se 
zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet 
a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. 
Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je 
teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl republiky, mí 
blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně na 
sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž 
lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu 
podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní líbily 
i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“     
 
Sanatoria Klimkovice 
742 84 Klimkovice 
www.sanatoria-klimkovice.cz   
tel: 556 422 111, 556 422 106 
e-mail: recepce@sanklim.cz 
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POZVÁNKA 
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Seznam plesů v roce 2015 
 
10. 01. 2015 Obecní ples  
17. 01. 2015 Farní ples 
24. 01. 2015 ples ulice Kostelní a Školní  
31. 01. 2015 ples TJ Sokol Šilheřovice 
08. 02. 2015 ples MŠ Šilheřovice (dětský) 
14. 02. 2015 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice 
21. 02. 2015 ples SDH Šilheřovice 
28. 02. 2015 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice (dětský) 
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PŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Přejeme Vám 
 
      příjemné prožití vánočních svátků, 
    
      úspěšný vstup do nového roku, hodně štěstí, zdraví, 
 
       osobních a pracovních úspěchů 
 
       
             kolektiv Obecního úřadu Šilheřovice 
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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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