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Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 30.9. 2014 
 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 22/2014/7  Rozpočtové opatření č. 3/2014 předložené ekonomkou obce  
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
ad 22/2014/6 Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce, která byla 

přednesena jeho předsedou Ing. Jiřím Thomasem 
ad 22/2014/9 Informace o stavu investiční a neinvestičních akcí  
ad 21/2014/10 Informace o dalších aktivitách obce  
  
Zastupitelstvo obce projednalo: 
ad 22/2014/8a Znalecký posudek 2014-1244 o ceně nemovitosti - ostatní plocha, ostatní 

komunikace parcelní číslo 1685/3 k. ú. Šilheřovice o celkové ploše 49.049 m2. 
Zjišt ěná cena nemovitosti činí 12.818.739,00 Kč 

 
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo:  
ad 22/2014/8b Na základě žádosti Lesů České republiky, s. p., lesní správy Ostrava, 

Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy o prodeji pozemku parc. č. 1685/3 k. 
ú. Šilheřovice – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 49.049 m2. 
Prodej bude realizován za cenu ve výši 12.818.739,00 Kč stanovenou 
znaleckým posudkem Ing. Ericha Havlíka, soudního znalce v oboru 
Ekonomika, Hlučínská 99/75, 747 14 Ludgeřovice 

 
Zastupitelstvo obce pověřilo: 
ad 22/2014/8c Starostku obce k podpisu kupní smlouvy dle bodu ZO 8a) a 8b) tohoto 
usnesení 
 
 

 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8.9. 2014 č.113/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 113/2014/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Snižování prašnosti v obci 
Šilheřovice“. Dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH 
byla jako vítězná firma vybrána firma CHLEBIŠ s.r.o., Hrn čířská 14, 748 
01 Hlučín s nabídkovou cenou 1.788.900,00 Kč bez DPH 

ad 113/2014/2 Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „Snižování 
prašnosti v obci Šilheřovice“. Dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové 
ceny bez DPH byla jako vítězná firma vybrána firma CHLEBIŠ s.r.o., 
Hrn čířská 14, 748 01 Hlučín s nabídkovou cenou 1.788.900,00 Kč bez DPH 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

RADA OBCE 
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24.9. 2014 č.114/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 114/2014/2  Přijetí dotace ve výši 650.000,- Kč na akci „13 TI Šilheřovice“, poskytnuté 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora 
výstavby technické infrastruktury pro rok 2014 

ad 114/2014/3 Přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč na akci „3 TI Šilheřovice“, poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora 
výstavby technické infrastruktury pro rok 2014 

ad 114/2014/4 Stavbu přípojky NN s názvem „Šilheřovice, U Obory, XXXXX, 2RD, rozš. 
kNN“ pro dva plánované RD v k. ú. Šilheřovice na parcelách p. č. 1619/61 
a 1619/62. Jedná se o nové zemní kabelové vedení NN přes pozemky 
1619/44 a 1619/45, které jsou v majetku obce. Jedná se o novou komunikaci 
U Obory. V rámci výstavby zpevněné komunikace byla uložena pod 
asfaltovou komunikaci chránička HDPE pr. 110 pro zemní kabel NN tak, 
aby výstavbou zemního vedení NN nedošlo k poškození nově 
vybudovaného zpevněného povrchu komunikace 

ad 114/2014/5 Přijetí neinvestiční účelové dotace Moravskoslezského kraje určené na 
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH ve formě příspěvku 
ve výši 14.800,- Kč 

ad 114/2014/8 Umístění a provedení stavby rodinného domu včetně přípojek na pozemku 
p. č. 597 v k. ú. Šilheřovice 

ad 114/2014/9 Proplacení předložených prokazatelných nákladů na odstranění výskytu 
plísně a vlhkosti v přízemním bytě domu čp. 117 na ulici Střední 

 
RO projednala: 
ad 114/2014/9 Žádost o snížení nájmu bytu nájemníka bytového domu čp. 117 na ulici 

Střední s tím, že se jeho žádosti nevyhoví. Od 1. 1. 2014 je vyměřen nájem 
za 1 m2 plochy bytu ve výši 50% obvyklého nájemného určeného pro naši 
obec soudním znalcem. Obec tedy nevyužila možnosti 100% nájemného 
v bytech právě s ohledem na znalost jejich stavu 

 
RO doporučuje: 
ad 114/2014/10 Zastupitelstvu obce schválit finanční prostředky na rekonstrukci 

sociálního zázemí v obou budovách základní školy ve výši 1.500.000,- Kč 
bez DPH v rámci schvalování rozpočtu pro rok 2015 

ad 114/2014/11 Zastupitelstvu obce schválit finanční prostředky na nové technické 
vybavení učebny informačních technologií v budově horní ZŠ (30 ks PC 
včetně softwaru a serveru) ve výši 370.000,- Kč v rámci schvalování 
rozpočtu pro rok 2015 

ad 114/2014/13 Zastupitelstvu obce schválit program 22. jednání zastupitelstva obce dne 
30. 9. 2014 

 
RO bere na vědomí: 
ad 114/2014/6 Znění Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných 

elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) v souvislosti se zpracovávanou projektovou dokumentací na 
„Výstavbu bytového domu podporovaného bydlení v obci Šilheřovice na 
parcele p. č. 614/2 v k. ú. Šilheřovice“. Obec je dle smlouvy povinna 
uhradit provozovateli distribu ční soustavy – ČEZ Distribuce, a.s. – částku 
100.000,- Kč jako podíl na oprávněných nákupech spojených s připojením 
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odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu určeného 
právním předpisem do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy 

ad 114/2014/12 Informace z jednání Školské rady ze dne 9. 9. 2014 
ad 114/2014/13 Program 22. jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2014 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29.9. 2014 č.115/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 115/2014/4 Znění Darovací smlouvy Sdružení obcí Hlučínska, jejímž předmětem je 

finanční dar Obci Šilheřovice ve výši 30.000,- Kč na úhradu části nákladů 
spojených s akcí „Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska“, 
konaného dne 5. 10. 2014. Příspěvek byl schválen v rozpočtu Sdružení obcí 
Hlučínska na rok 2014 na 20. Sněmu SOH dne 19. 12. 2013 pod bodem usn. 
64/20/c 

ad 115/2014/5 Znění Dodatku č. 9 k licenční smlouvě č. 534/2004 na převod práv 
k užívání počítačového programového vybavení a dat s firmou GEPRO 
s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5. Předmětem smlouvy je pasport 
vodovodů a kanalizací v obci včetně pasportu hydrantů. Cena činí 16.000,- 
Kč bez DPH 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8.10. 2014 č.116/2014 
  
RO schvaluje: 
ad 116/2014/6 Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice výjimku z ustanovení čl. 3, odstavce 1 OZV 

č. 3/2011 o ochraně nočního klidu, a to dne18. 10. 2014 od 22:00 hod. do 
24:00 hod. a dne 19. 10. 2014 od 00:00 hod. do 03:00 hod 

 
RO pověřuje: 
ad 116/2014/2 Starostku obce zajištěním statického posudku sesouvání svahu pozemku p. 

č. 1662 v k. ú. Šilheřovice včetně návrhu opatření k nápravě  
 
RO bere na vědomí: 
ad 116/2014/1 Kontrolu usnesení RO 115/2014 ze dne 29. 9. 2014 
ad 116/2014/7 Výroční zprávu o činnosti ZŠ Šilheřovice za školní rok 2013/2014 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10.10. 2014 č.117/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 117/2014/3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Kultura, rekreace a sport na 

česko-polském pohraničí“, která je doplněna o bod III. 3. s prodloužením 
termínu zhotovení stavebního objektu SO 12 – Zpevněné plochy chodníků                
do 30. 4. 2015. Cena díla na základě posunu termínu nebude navýšena  

ad 117/2014/4 Trvat na původním znění Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní 
č. 1313000702/2013/158507 ze dne 19. 11. 2013, odstavce IV. – Akcept 
návrhu smlouvy kupní, bodu 3) a dohodnuté celkové kupní ceně za 
plynárenské zařízení 
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ad 117/2014/5 Úpravu okrajů povrchu místní komunikace Kostelní živičnou směsí 
v celkové výměře cca 100 m2. Úpravu povrchu zajistí firma Vrbický Jan, 
Lipová 668/27, 747 16 Hať. Cena bude činit cca 45.000,- Kč bez DPH 

 
RO rozhodla: 
ad 117/2014/2 Udělit souhlas vlastníka místní komunikace ulice Polní, parcely parcelní 

číslo 1664 v k. ú. Šilheřovice s provedením plynové přípojky STL 
k novostavbě šaten a sociálního zázemí na pozemku p. č. 381/1 v k. ú. 
Šilheřovice. Napojení bude provedeno na plynovod STL PE – 80 dimenze 
110, který je v provozování společnosti RWE distribuční služby. Obecní 
úřad v Šilheřovicích vydá rozhodnutí o zvláštním užívání místní 
komunikace, kde budou specifikovány konkrétní podmínky stavby  

 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
 
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 9. 2014 
do 30. 9. 2014: 

KB splátka úvěru + úrok na potok 519 647,02 Kč 
AD-MAR STAVBY – zateplení a výměna oken ZŠ 
(uhrazeno z úvěru) 

1 853 332,09 Kč 

Ing. Stanislav Machala – oprava schodiště ZŠ 77 621,50 Kč 
AREA, stavby – šatny „Baumšula“ (hrazeno z úvěru) 1 318 196,- Kč 
OZO – svoz komunálního odpadu 226 236,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy 29 265,- Kč 
Pragoplyn – plyn 5 600,- Kč 
SmVaK 08/2014 – voda předaná 222 251,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 34 743,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 09/2014 190 000,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky 8 434,- Kč 
Procházka – stavební firma - stavební dozor ZŠ 24 200,- Kč 
Procházka – stavební firma - stavební dozor Baumšula 24 200,- Kč 
Ing. Stanislav Machala – autorský dozor Baumšula 15 125,- Kč 
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru 14 944,- Kč 
Deutsche leasing – splátka fekálu 10 612,- Kč 
JAS AIR – letecká fotografie obce 14 858,- Kč 
Dotace Římskokatolická farnost Šilheřovice 100 000,- Kč 
Ovod , s. r. o. – oprava vodoměrů 13 368,- Kč 
LIKA – záloha na dodávku erbu, státního znaku 10 400,- 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 – CHRÁMOVÉ SBORY 
 
 
     Dne 5. října 2014 proběhlo u nás v Šilheřovicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
XVII. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska. Zúčastnilo se 11 chrámových sborů, a 
to ze Štěpánkovic, Hati, Kobeřic, Hněvošic, Chuchelné, Bolatic, Oldřišova, Ludgeřovic, 
Píště, Sudic a Kravař. Sbory vystoupily u oltáře, kromě sboru z Kravař, který svůj 
program přednesl z kůru chrámu. Každé hudební těleso pod vedením svého sbormistra 
zazpívalo tři písně. Zazněly např. skladby Panis Angelicus, Agnus Dei nebo Regina Caeli a 
na závěr všechny posluchače upoutala společná píseň Vychvalujme vesele. 
     Před vlastním vystoupením každého sboru konferenciérka sbor představila a řekla o 
něm základní informace co se týká zahájení činnosti, repertoáru, vystoupeních apod. 
Koncertu se zúčastnili starostové a místostarostové obcí v čele s předsedou a oběma 
místopředsedy Sdružení obcí Hlučínska. Každý člen sborů byl na závěr odměněn památnou 
medailí s vyobrazením šilheřovického kostela a názvem XVII. Setkání chrámových sborů 
2014 v Šilheřovicích. Sbormistrům byla předána jako projev uznání kytice květů. 
 
Poděkování 
 
Obecní úřad Šilheřovice děkuje paní Dorotě Stárkové (Čecháčkové) za výrobu památných 
medailí a poskytnutí sponzorského daru na XVII. Setkání chrámových sborů regionu 
Hlučínska, které se uskutečnilo dne 5. října 2014 v Šilheřovicích. 
 
  
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 
 
Změna na pracovišti ordinace zubního lékaře v Šilheřovicích – G A Dent s. r. o. 
 
Od 1. 10. 2014 nastoupila jako zubní lékařka do ordinace v Šilheřovicích MUDr. Eliška 
Michalčíková, jako zástup na mateřské dovolené. 
 
Zároveň se mění ordinační hodiny: 
  
 Po 10:00 – 16:30 
 Út   7:00 – 12:00      12:30 – 15:30 
 St   7:00 – 12:00      12:30 – 15:30 
 Čt   7:30 – 12:00      12:30 – 17:00 
 Pá   7:00 – 12:30  
 
 
 
„Kluby klubům 2014“ 
 
Osmý ročník společenské akce „Kluby klubům“ se konal v Kulturním domě Hlučín dne 30. 
9. 2014 za účasti 160 seniorů z Hlučína a jeho blízkého okolí. Celkem pět klubů seniorů si 
pro tuto příležitost připravilo svůj program, a to: Bohuslavice, Vrablovec, Šilheřovice, 
Dolní Benešov a Vřesina u Hlučína.  
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Na této akci se vždy setkávají členové jednotlivých klubů seniorů, aby společně sdíleli nejen 
své nápady, ale také své různorodé aktivity. Kulturní program si tak senioři již tradi čně 
zajistí vždy sami. Hlavním cílem je především idea vzájemného setkání s vrstevníky, dobrá 
zábava a pohoda. „Kluby klubům“ jsou pořádány každoročně u příležitosti mezinárodního 
„Dne seniorů“, který se datuje na první říjnový den.  
Novinkou letošního ročníku byla volba „MISS SENIORKY 2014“. Do této soutěže se 
přihlásilo pět kandidátek. Všechny účastnice předvedly nejen odvahu, ale „mladého 
ducha“, kterým doslova nadchly publikum. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Moderátor 
Mgr. Zdeněk Kačor zahájil první disciplínu, která spočívala ve vzájemném dialogu, v němž 
se seniorky představily publiku. Následovala volná disciplína, kdy každá ze seniorek si 
zvolila k vlastní prezentaci to, co je jim blízké a především co je baví nejvíce. A tak se 
publikum bavilo při poslechu humorných vyprávění a vtipů. V rámci volné disciplíny jsme 
si také poslechli velmi hezkou báseň o končícím létu a krásnou píseň z legendárního 
amerického muzikálu „Cats“. Poslední disciplínou byla módní přehlídka, v níž nechyběla 
ani taneční kreace. Jednotlivé disciplíny nebyly vůbec jednoduché a všechny seniorky v nich 
předvedly tolik energie a entuziasmu, že se celým sálem nesl obdiv a uznání od všech 
přítomných. Porotě (ve složení starosta města Hlučína Ing. Pavol Kubuš, spisovatelka paní 
Jana Schlossarková, ředitel Fontány PhDr. Petr Jančík) nastal nelehký úkol, a to 
rozhodnout o vítězce. Porota se však zhostila své role naprosto profesionálně a rozhodla o 
absolutní vítězce, kterou se stala klientka Domova pod Vinnou horou paní Anna Vitásková. 
Jako první vicemiss byla zvolena seniorka z Dolního Benešova paní Lída Selníková a 
druhou vicemiss se stala Anemarie Bukovcová z Darkoviček.  
 
Program byl prokládán kvalitními vystoupeními jednotlivých klub ů a milým slovem 
potěšila všechny přítomné také hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková. Celý 
program byl završen vystoupením kapely Hlučíňanka. Bezesporu nejdůležitější bylo, že se 
všichni dobře bavili a mnozí si i zazpívali a zatancovali.  
Tato akce byla realizována v rámci Komunitního plánování Hlučínska ve spolupráci 
s Kulturním centrem Hlu čín. 
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Semináře proběhnou na Obecním úřadě v Šilheřovicích v těchto termínech: 

Základy práce s PC       03. 11. 2014 

Práce s textem    10. 11. 2014 

Práce s tabulkami    24. 11. 2014 

Práce s fotografií, obrázky a videem 01. 12. 2014 

Finanční gramotnost   12. 01. 2015 

Jak založit podnikání   26. 01. 2015 

Ti z Vás, kteří mají zájem o seminář a ještě nejsou přihlášení, se mohou přihlásit na výše 
uvedených telefonních číslech.  
 
 

 

INVESTIČNÍ DOTACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 

 

Vážení spoluobčané, 
  

     na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Miroslavem Novákem 
obdržela obec investiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč, které byly účelově určeny na nákup 
zánovní cisternové automobilní stříkačky. Tato dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů veřejnou finanční 
podporou. Závěrečné vyúčtování projektu bude předloženo poskytovateli dotace nejpozději 
do 31. 1. 2015. 

     Díky této dotaci a uvolněním 304.000,- Kč ze svého schváleného rozpočtu obec zakoupila 
jednotce dobrovolných hasičů v naší obci speciální požární automobil T 815, který byl 
majetkem Statutárního města Ostravy. 

Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce 

 

 
 

VOLBY 2014 
 
 

Výpis z výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva obce Šilheřovice konané 
dne 10. – 11. 10. 2014  
 
Počet voličů, kteří, jsou zapsáni v seznamech     1 287 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        672 
Volební účast          52,21% 
Počet platných hlasů         9 095 
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Zvolení členové zastupitelstva:              
 
Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Šilheřovice    3 108 hlasů 
  
                                                            Počet hlasů       

1. Jan Čecháček   293  
2. Marcela Niedermeierová 266  
3. Martin Čecháček  252 
4. Pavla Thomasová  247 
5. Pavel Kolaska   224 

 
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová  3 014  hlasů 
 

                                                           Počet hlasů       
1. Jarmila Thomasová  285 
2. Jiří Thomas   270 
3. Stanislav Machala  230 
4. Ludmila Malo ňová  222 
5. Kristina Rymerová  184 

 
Občanská demokratická strana       2 973 hlasů 
 
                                                            Počet hlasů   

1. Radek Kaňa   270 
2. Štěpán Kopia   235 
3. Soňa Prášková   227 
4. Zdeněk Žvaka   226 
5. Stanislav Lipinský  222  

 
 
 
 

Výpis z výsledků hlasování pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 
v obci Šilheřovice konané dne 10. – 11. 10. 2014 – I. kolo 
 
Počet voličů, kteří, jsou zapsáni v seznamech     1 287 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        448 
Volební účast          34,81% 
Počet platných hlasů            407 

Kandidát     Počet hlasů 
1. Jan Žebrák   56 
2. Lukáš Curylo  93 
3. Peter Koliba   79 
4. Petr Chodura  16 
5. Petr Gajdáček  11 
6. Věra Racková    1 
7. Jiří Joneš     6 
8. Radoslav Štědroň    6 
9. Pavel Bartoš   55 
10. Petr Guziana     7 
11. Petr Mihálik   77 
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Výpis z výsledků hlasování pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 
v obci Šilheřovice konané dne 17. – 18. 10. 2014 – II. kolo 
 
Počet voličů, kteří, jsou zapsáni v seznamech     1 288 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky        106 
Volební účast            8,23% 
Počet platných hlasů            105 
 

Kandidát     Počet hlasů 
3.   Peter Koliba   64 
11. Petr Mihálik   41 

 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
 
 

                    Akce Základní školy Šilheřovice v září 2014 
 
 

 Datum Akce 

ZÁŘÍ 

1.9. 

Prázdniny rychle utekly a 1. září se sešli letošní prvňáci v 
doprovodu rodičů na obecním úřadě, aby společně s představiteli 
obce, školy a unie rodičů slavnostně zahájili svůj první školní rok. 
Po pěkném programu, který pro ně připravila paní učitelka      
Mgr. Lukavcová se svými páťáky, k novopečeným žákům 
promluvily ředitelka školy paní Mgr. Žvaková, starostka obce paní 
Ing. Thomasová a předsedkyně unie rodičů paní Smolková. Žáci 
převzali krásné dárky, vyfotili se na památku a pak se vydali do 
školy, aby si prohlédli svou třídu.  
Novým žákům přejeme na cestě za poznáním hodně úspěchů a 
zajímavých zážitků, rodičům trp ělivost a radost z jejich šikovných 
dětí. Letos je v 1. tř. 19 dětí. 
Ludmila Hlavá čková, třídní učitelka 

8.9. Odjezd našich žáků na poznávací zájezd do Anglie 

9.9. 

Fotbalový turnaj  O  POHÁR  STAROSTKY  OBCE 
Umístění: 1. místo – ZŠ Chalupky 
                 2. místo – ZŠ Píšť 
                 3. místo – ZŠ Hať 
                 4. místo – ZŠ Šilheřovice 

15.9. Sokolníci - ukázka práce s dravými ptáky 

22.9. Sportovní setkání příhraničních škol v Tworkowě (skok do dálky, 
hod míčkem) 

23.9. Sportovní setkání příhraničních škol v Tworkowě (štafetový běh) 

26.9. Olympiáda příhraničních škol v Tworkowě 
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SOKOLNÍCI 

Dne 15. 09. navštívili Základní školu v Šilheřovicích Sokolníci se svým neobyčejně 
zajímavým programem. Představili nám nepřeberné množství dravých ptáků od orla 
skalního, přes výra velkého až po poštolku obecnou. A že to ale byli krasavci. Obdivovala je 
spousta párů očí žáků vyššího i nižšího stupně, chybět nesměly ani děti z mateřské školy. 
Dravci létali vzduchem z místa na místo, zcela podle pokynů svých cvičitelů. Někdy se, 
pravda, vznášeli těsně nad hlavami všech přihlížejících, ale myslím si, že tato skutečnost 
vůbec nikomu nevadila, ba naopak. Za svou poslušnost a dobrý výkon byli vždy odměněni 
nějakým pamlskem.  
Svou odvahu prokázalo i několik našich dětí, které se nebály a dobrovolně si vyzkoušely 
přistání dravého ptáka na pravé sokolnické rukavici. Pozadu nezůstaly ani naše paní 
učitelky. Ani ony se nebály a vytvořily živou překážku při demonstraci průletu dravce 
úzkou skulinou. Všichni tito odvážlivci a dobrovolníci byli na závěr odměněni velkým 
potleskem. 
Podle reakcí a obrovského nadšení všech žáků musím konstatovat, že se celá akce opravdu 
vydařila a už nyní se těšíme na další.  

Za žáky a učitele, 
Mgr. Plačková Lucie 

 

Kroužky – říjen 2014 – květen 2015 

 
VYUČUJÍCÍ NÁZEV  KROUŽKU 

p. Iveta Koperová 

Taneční kroužek 

Berušky 

VŠEZNÁLEK pro p ředškoláky 

Mgr. Pavlína Řehánková Seminář z ČJ 

p. Adamcová Mažoretky 

Mgr. Olga Tichá Seminář z matematiky pro 9. tř. 

p. Andrea Klapcová Keramika 

Mgr. Katarína Ďurajková Fyzikální kroužek 

Kroužky na Morav ě, 
Bohumín 

Bojové sporty 

Mgr. Lukavcová Literárn ě-dramatický 

Mgr. Ka čmářová Rytmika 

Mgr. Olga Tichá Seminář z matematiky pro 9. tř. 
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 Datum Akce 

ŘÍJEN 

1.10. 
Roboti ve službách lidstva – Vítkovice 
(interaktivní výuka 6. + 8. tř.) 

5.10. Drakiáda – akce UR na hřišti TJ Sokol Šilheřovice 

7.10. Renarkon – téma ŠIKANA pro 1. + 2. tř. 

8.10. Renarkon – téma ŠIKANA pro 3. - 5. tř. 

10.10. Landek – 8. + 9. tř. 

13.10. 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – výukový blok 
pro žáky 1. – 9. ročníku 

18.10. Travesti show – akce UR v místním kinosále 

23.10. Klub Ámos – Ilustrace Zdeňka Milera pro 1. a 2. tř. 

24.10. Roboti ve službách lidstva – Vítkovice - interaktivní výuka  
pro 5. tř. 

27. +29.10. Podzimní prázdniny 

28.10. Státní svátek 
 
Základní škola Šilheřovice touto cestou velmi děkuje panu Vlastimilu Šlosárkovi                 
za zhotovení zábradlí a jeho bezplatnou instalaci u vstupního schodiště ZŠ na ulici      
Kostelní 230.                                                              
                                                                                                             Mgr. Silvie Žvaková 
      

  

INZERCE 
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ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA 
 

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

proto jsme pro Vás připravili nabídku 

DOMÁCÍHO    VÁNOČNÍHO    CUKROVÍ . 

V 1kg balení bude napečeno 20 druhů a cena 330,-kč/kg. 

Mysleli jsme i na diabetiky...,takže máme i pro ně vánoční 

cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 330,-kč/kg. 

Objednávky přijímáme do 30.11.2014. 

Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA  

 
 
 

STRASSENFEST 2014 
 
 
V Šilheřovicích se konal 5. ročník Strassenfestu. 

     Dne 13. září 2014 byl ve 14.30 hod. oficiálně zahájen 5. ročník Strassenfestu.  
Slavnostního uvítání všech účastníků se ujal "rothschildův správce" a následně odemkl 
bránu "baron von Rothschild se svou chotí".  
Slavností se zúčastnilo pět ulic, které postavily stánky s nápoji a občerstvením. Všechny 
návštěvníky mile překvapil bohatý program, jak pro děti, tak i pro dospělé. Ti nejmenší se 
mohli zapojit do různých soutěží „za sladkou odměnu“, povozit se na ponících, projet se 
kamiónem, nebo si prohlédnout hasičský vůz místního hasičského záchranného sboru, 
nechyběla ani tombola. Byli zde k vidění také vojáci v historických kostýmech, kteří 
předvedli ukázky palných zbraní a šermířských soubojů. K večeru se sice rozpršelo, ale 
velká část návštěvníků si nenechala ujít kulturní program v podobě různých vystoupení. 
Děti si připravily taneční světelnou show, dále následovalo taneční vystoupení Daniela a 
Katky. Velký potlesk sklidily mažoretky, jež zatančily na hudbu Michala Davida 
„Poupata“. Vyvrcholením celého večera bylo vystoupení imitující aquabely opět v podání 
místních mužů. Až do ranních hodin se v rytmu disca všichni dobře bavili.  
      Celá organizace tohoto Strassenfestu byla velice náročná, a proto bychom chtěli tímto 
poděkovat paní starostce Ing. Thomasové za její maximální vstřícnost a ochotu při realizaci 
této slavnosti. Mgr. Žvákové, ředitelce ZŠ a dětem, za papírovou výzdobu ulic, Ing. 
Šilhanovi za poskytnutí kamionu a místním dobrovolným hasičům za pomoc při zahájení 
slavnosti a za zapůjčení hasičského vozu. 
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Poděkování patří také všem uličníkům, kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu akce. 
Díky za organizaci, za pomoc, za nápady, za desítky hodin obětovaného volného času, za 
úsměv a dobrou náladu všech. Díky našim umělcům za excelentní kulturní zážitek. Díky 
hostům za hojnou účast. 
     Závěrem bychom popřáli těm, kteří budou pořádat Strassenfest 2015 mnoho zdaru, aby 
slavnosti byly prostě super. 
                                                                                   uliční výbor 
 

 

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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