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Vážení spoluobčané, 

plesová sezóna se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a další období roku 2015 klepe na dveře.  
A protože každá část roku přináší různé tradice, obyčeje a zvyky, přijm ěte seznam všech 
kulturních a sportovních akcí našich spolků, místních složek a organizací pro období 
březen – prosinec s potěšením. 

Radní obce se v měsíci lednu mimo jiné zabývali přípravou na kolaudaci šaten v areálu 
Baumšula, kácením a výsadbou stromů v témže místě, výběrovým řízením na nákup           
30 kusů nových počítačů pro ZŠ Šilheřovice (horní budova), řešením vlastnických vztahů     
u čerpací stanice ČOV, zpracováním dokumentace na energetické úspory kulturního domu 
(kinosálu), ve spolupráci s golfovým klubem podáním žádosti o dotační příspěvek u Nadace 
ČEZ. Dále jsme se zabývali „Anketou – zahradní kompostéry“ (Děkujeme za vyplnění         
a odevzdání dotazníku!), zjistili jsme, že zájem vás občanů o domácí kompostování je velký, 
a proto se chystáme příští měsíc podat žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. 
Věříme, že bude úspěšná. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem těm z vás, kteří při odklizení sněhové nadílky nehledí 
na to, zda se jedná o soukromý či obecní pozemek! 

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta      

 

 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 1. 2015 č. 9/2015 
 
RO schvaluje: 
ad 9/2015/2 Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Energetické úspory KD v Šilheřovicích, včetně nového zdroje tepla“             
od Ing. Petry Guňkové, Balbínova 530/117, 725 29 Ostrava – Petřkovice,         
za nabídkovou cenu 199.000,- Kč včetně DPH 

ad 9/2015/3 Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Vnitřní 
stavební úpravy KD Šilheřovice – sociální zázemí včetně kompletní 
elektroinstalace objektu“ od Projekce Guňka s. r. o., za nabídkovou cenu 
125.000,- Kč bez DPH   

ad 9/2015/5 Text Výzvy k podání nabídek na dodávku ICT techniky pro základní školu – 
horní budovu 

ad 9/2015/5 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dodávka 
ICT techniky“ pro základní školu – horní budovu“ ve složení: XXXXX, 
XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX. Otevírání obálek prob ěhne dne           
17. 2. 2015 

ad 9/2015/8 Vypracování Strategie využití a čerpání ESIF pro obec Šilheřovice firmou 
BeePartner a. s. 

ad 9/2015/10 Žádost o odklizení sněhu od hlavní brány zámeckého parku v Šilheřovicích 
po celé příjezdové trase k Loveckému zámečku za úhradu dle Plánu zimní 
údržby komunikací bodu B) 4. 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

RADA OBCE 



- 3 - 

 

ad 9/2015/11 Zhotovení policových skříní na archivaci a stolu firmou Jan Miník, U Obory 
255, 747 15 Šilheřovice za cenu 35.000,- Kč 

ad 9/2015/12 Doporučení investičního záměru TJ Ostrava 
ad 9/2015/14 Pro akci „Společenský rodičovský ples“ výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně 

závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to dne 14. 2. 2015       
od 20:00 hodin do 24:00 hodin a dne 15. 2. 2014 od 00:00 hodin do 05:00 
hodin 

ad 9/2015/18 Text Smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-8014650/VB003 mezi Obci 
Šilheřovice a ČEZ Distribuce a. s. 

ad 9/2015/19 Text Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení firmou          
ASEKOL a. s. 

 

RO neschvaluje: 
ad 9/2015/7 Nabídku na mediální spolupráci v roce 2015 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 1. 2015 
do 31. 1. 2015: 

ZŠ Šilheřovice – příspěvek 01/2015 190 000,-  Kč 
Fa Ondruš – rozšíření VO ul. U Obory 242 117,- Kč 
Dotace TJ Sokol Šilheřovice – dotace r. 2015 250 000,- Kč 
OZO – svoz komunálního odpadu 79 829,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy 87 140,- Kč 
Pragoplyn – plyn 8 300,- Kč 
SmVaK 12/2014 – voda předaná 103 937,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 39 135,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky 26 796,- 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. 
 
 

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  
 
 

Velkoobjemové kontejnery 
 
Ve dnech 20. – 22. března 2015 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 
 
Umístění: ulice Horní 
  ulice Ke Kovárně 
  parkoviště pod kostelem 
  ulice Sokolská 
  ulice Dolní (u bývalého statku) 
  Paseky 
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Nebezpečný odpad bude od 20. 3. – 21. 3. 2015. 
 

Umístění: před budovou OÚ 
Obsluha: 20. 3. 2015 12:00 - 17:00 hod. 
  21. 3. 2015    8:00 - 12:00 hod. 
 

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot. 
 
 
 

Vítání občánků 
 
Vážení rodiče, 
v měsíci březnu se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice (přesný termín bude rodičům 
upřesněn v pozvánce). 
 

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a má 
od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým 
občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře 
p. Šomodi a p. Pecháčkové. 
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 28. 2. 2015. 
 

Lenka Šomodi - referentka OÚ Šilheřovice 
 
 
 

Sbírka použitého ošacení 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
sociální družstvo  

Více na  www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 

VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimáln ě 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hračky – nepoškozené a kompletní 
� Peří, péřové přikrývky a polštáře 
� Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
� Knihy 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
� ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
� nábytek 
� znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční dne:  5. 3. 2015         14:00 -18:00 hodin 
                  6. 3. 2015           9:00 -13:00 hodin  
 

místo:    šatna v kulturním domě v Šilheřovicích 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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Charita Hlu čín - Tříkrálová sbírka 2015  
 

 

Při Tříkrálové sbírce v roce 2015, 

kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín, 

byla vykoledována částka 1 861 909 Kč. 

 

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což 

představuje sumu 1 210 241 Kč. Dovolujeme si i jménem našich klientů poděkovat 

všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli 

a zasloužili se o její úspěšný průběh! 
 

 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!! 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 

OBEC vykoledovaná 
částka 

  OBEC vykoledovaná 
částka 

Antošovice        13 193 Kč  
Kravaře 
Kravaře-Kouty  

214 061 Kč Dolní 
Benešov+Zábřeh 

  116 106 Kč  

Bělá  18 273 Kč  Ludgeřovice     132 093 Kč 
Hlučín - 
Bobrovníky 

39 941 Kč  Markvartovice  50 987 Kč 

Bohuslavice  87 866 Kč  Píšť  71 018 Kč 
Bolatice  

102 447 Kč 
 Rohov  27 180 Kč 

Borová  Strahovice  41 668 Kč 
Darkovice  52 161 Kč  Sudice  22 914 Kč 
Hlučín - 
Darkovičky     63 313 Kč  Šilheřovice  59 450 Kč 

Hať  98 400 Kč  Štěpánkovice  118 652 Kč 
Hlučín - město  210 556 Kč  Třebom 6 145 Kč 
Chuchelná  48 614 Kč  Vřesina  50 278 Kč 
Kobeřice 124 062 Kč  Závada  25 547 Kč 
Kozmice 66 984 Kč  Celkem:   1 861 909 Kč 
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Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní 

Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním 
z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí 
ELEKTROWIN dlouhodob ě věnuje velkou pozornost. 

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při 
neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní 
prostředí a zdraví a bezpečnost osob. 

Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zprac ovateli. Při tomto vzorkování 
bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních 
zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě 
vykazovaly různá další poškození. 

Nekompletnost se musí snížit 

Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem 
ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční 
prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.  

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí 
elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto 
ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna 
smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.  

Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj 
„do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, 
využití nebo odstranění.“  

Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů 
prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným 
rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny                 
to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami. 

 
 
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní 
prostředí 

 

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, 
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu 
jí ro čně skončí na skládkách desítky kilogramů.  
 

„Úsporky“ do koše nepatří 
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však 
„wolframky“ postupn ě nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární 
zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let                
a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se 
vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní 

 

EKOLOGICKÁ PORADNA 
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systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zp ětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen 
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla. 
 

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt             
do sběrného dvora. 
 

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního 
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Mat ěj Man       
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť 
může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu. 
 

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či              
do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1700        
a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem. Více 
informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte    
na www.ekolamp.cz. 
 

Obecní úřad Šilheřovice má malou sběrnou nádobu umístěnou 
v prostorách přízemí obecního úřadu.  

Sběrný dvůr, který se Šilheřovicích nachází, je otevřen na Střední 305, dle 
otevírací doby obecního úřadu. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak 
živnostníkům podnikajícím v katastru obce.  
 

 
 

17. Bál Hlučínska proběhl v Dolním Benešově 
 

První únorová sobota je na Hlučínsku spojena již tradičně s Bálem Hlučínska, v jehož 
pořádání se pravidelně střídají M ěsta Dolní Benešov, Hlučín, Kravaře a obec Bolatice. 
Letošní již 17. ročník proběhl v sobotu 7. února 2015 v kulturním domě v Dolním Benešově. 
Příjemnou samozřejmostí byla u vstupu do sálu štamprlička a každá žena obdržela krásný 
tulipán. Po zahájení bálu moderátorem Mgr. Jiřím Siostrzonkem, Ph.D. se úvodního slova      
a přivítání ujali starosta Dolního Benešova pan Martin Štefek a předseda Sdružení obcí 
Hlučínska Mgr. Herbert Pavera, kteří zároveň vyzvali zástupce zúčastněných obcí, aby si 
připili na tento slavnostní večer. 
Významného ocenění se poté dočkal všem dobře známý oblíbený hudebník a bavič Mgr. 
Josef Melecký z Kravař, kterému Sdružení obcí Hlučínska udělilo Pamětní medaili 
Cypriana Lelka za dlouhodobou spolupráci s SOH i jednotlivými obcemi SOH                      
a za výbornou reprezentaci a šíření dobrého jména Hlučínska. 
Poté se rozběhla plesová nálada, plná hudby, tance, zábavy, prodeje losů, setkávání se         
se známými, ale i novými lidmi. 
K tanci a poslechu hrály známé dolnobenešovské kapely Dolbend a Nafestband a cimbálová 
muzika Sekerášé, takže si každý určitě přišel na své. 
Večer byl podpořen také výborným doprovodným kulturním programem, který se nesl 
v duchu tance, ale i bohatou tombolou.  Po celý večer panovala výborná nálada a všichni 
přítomní se dobře bavili až do brzkých ranních hodin. Sdružení obcí Hlučínska děkuje 
Městu Dolní Benešov a všem, kteří se podíleli na přípravě bálu i všem obcím, městům          
a sponzorům za příspěvek a ceny do tomboly. Příští rok v Hlučíně na viděnou. 
 

Lenka Osmančíková 
        Sdružení obcí Hlučínska 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Akce Základní školy Šilheřovice v prosinci 2014 a lednu 2015 
 

 Datum Akce 

PROSINEC 

5.12. 

Mikuláš pro všechny děti ZŠ – jako každoročně celou školu 
obdarovali i postrašili žáci 9. třídy, stejně tak na Mikulášské 
diskotéce, kterou pořádala Unie rodičů. V tento den také stihli 
navštívit Mikulášské posezení Klubu důchodců a zjistit, zda byli 
všichni přítomní po celý rok hodní  
(dohled nad žáky 9. tř. - Mgr. Ďurajková) 
Mikulášskou diskotéku letos navštívilo i 20 dětí z partnerské 
školy v Chalupkách. 

8.12. Intervenční program pro 9. tř. – 3. část 

12.12. 
Vánoční výstava výtvarných prací žáků a zpívání u stromečku 
(všichni zaměstnanci základní školy) 

12.12. Projekt LUCIE ve 4. tř. 

16.12. Inventarizace majetku ZŠ 

19.12. Divadlo loutek Ostrava – Štědrý den malého Jakuba 
- představení pro 1. stupeň ZŠ 
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 Datum Akce 

LEDEN 

15.1. Výtvarná soutěž PŘÍRODA  KOLEM  NÁS –  8. tř. 
(Mgr. Žvaková) 

16.1. Zápis dětí do 1. třídy (Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žvaková) 

20.1. Kulturní program MARBO – Zpívat nás baví pro 1. stupeň 

20.1. Závěrečná část intervenčního programu pro 9. tř. 

21.1. Výukový pořad Tomáše Kubeše: 
Afrika – pro 1., 2. a 3. třídu,  Indie – pro 4. a 5. třídu 

29.1. Rozdání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2013/2014 

30.1. Pololetní prázdniny 
 
 
 

 

 

VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – LEDEN 2015 
 
Dne 22. 1. začaly pravidelné tréninky našich fotbalistů. Na umělé trávě v Hlučíně se konají 
vždy ve čtvrtek a v úterý v Šilheřovicích.  
  
Byly také odehrány první přípravné zápasy:   30. 1. – Šilheřovice - Koblov 9:2 
                                                                                 4. 2. – Šilheřovice - Bílovec 4:7 
                                                                                 6. 2. – Šilheřovice - Heřmanice 0:5 
 
Následující utkání proběhnou v Hlučíně na umělé trávě v těchto termínech od 19:30 
s těmito soupeři: 
20. 2. – Svinov 
  6. 3. – Vřesina 
15. 3. – Markvartovice – pouze v případě příznivého počasí na hřišti v Šilheřovicích 
20. 3. – soupeř bude upřesněn  
 
Jarní část fotbalové sezóny začne 29. 3. v 15:00, kdy Šilheřovice přivítají na svém hřišti 
fotbalisty Darkovic. Dne 30. 5. se pak uskuteční tradi ční vesnický turnaj. Na všechny 
zápasy našich fotbalistů srdečně zveme všechny fanoušky.  
 
                                                                                                        Za TJ SOKOL Šilheřovice  
                                                                                                                   Mgr. Zdeněk Žvaka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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Šikovné ruce mladých cukrářů SŠ v Šilheřovicích 
 
Dne 28. 1. 2015 proběhla na SŠ v Šilheřovicích soutěž žáků oboru Cukrář ve zdobení dortů. 
Úkolem soutěžících bylo ozdobit dortové korpusy na téma Kouzelným světem pohádek.      
S tématem však byli soutěžící seznámeni až bezprostředně před zahájením soutěže. Všichni 
museli během dopoledne vytvořit výtvarný návrh, následně pak začít s vlastní realizací 
zdobení. Dortové korpusy, které zajistila škola, pak byly zdobeny cukrářskými 
modelovacími hmotami – mléčná modelovací hmota, mandlová Montana a Smartflex, a to 
na základě volby každého soutěžícího. Divácká porota nakonec hlasováním nejvíce ocenila 
dílo Kristýny Kubí čkové, která tak se svým dortem „Nemo“ obsadila 1. místo. Na 2. místě 
se umístila Veronika Křížová s dortem „Medvídek Pú“, Eva Mutinová  s dortem „Krte ček“ 
společně s Michaelou Kubnou s dortem “Cirkus – Lev“ obsadily 3. místo. Všechny soutěžní 
dorty byly na závěr vydraženy ve veřejné dražbě.  Tato akce se setkala s velmi kladným 
ohlasem divácké veřejnosti: „Soutěž se opravdu povedla. Ani jsem nečekala, že naši žáci 
dokáží vytvořit tak krásné výrobky. Jeden z dortů jsem zakoupila v dražbě pro svou dceru 
jako sladkou odměnu za vysvědčení“, komentovala cukrářské soutěžní klání                     
Mgr. P. Jandová, učitelka SŠ v Šilheřovicích. 
  

 
 

 

POZVÁNKA 
 

P O Z V Á N K A 
 

na pohodové odpoledne  
 

s paní Annou Malcharkovou, spisovatelkou z Dolního Benešova 
 

a souborem Vlašanky 
 

v neděli 22. 2. 2015 v 15:00 hodin na Obecním úřadě v Šilheřovicích. 
 

Přijďte si u kávy a koláče pobesedovat. 
 
Anna Malchárková po úspěšném románu Grunt, za který byla nominována na 
Evropskou literární cenu za rok 2014, nám nabízí další s názvem Vyhnalovec. 
Prožijeme několik let s jeho obyvateli a poodhalíme tajemství pašeráckých 
stezek a způsobu přechodu hranic s pašem.  
 
 
 
 
 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, 

GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O. 
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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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