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Kompostér PROFI 1050
„Obec Šilheřovice – biologicky rozložitelný odpad“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudružnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou již dávno historií a léto se nám pomalu a jistě chýlí ke konci. Doufám, že jste
si to letošní extrémně teplé počasí řádně užili a nabrali sil do dalších měsíců.
Dovolte mi však se ještě vrátit v čase na začátek léta, kdy u nás na golfovém hřišti proběhlo
prestižní Národní mistrovství na jamky. A dopadlo pro naši obec skvěle, poněvadž mistrem
republiky ve hře na jamky se stal našinec pan Sokolovský. Tomáši, blahopřejeme!
Začátkem prázdnin naši „Staří páni“ odehráli tradiční fotbalový turnaj u našich sousedů
v Polsku a i jim blahopřeji k celkovému vítezství. Kromě toho se nejlepším střelcem turnaje
stal pan Schulla a nejstarším hráčem pan Duda. Polovina července byla ve znamení Pivních
slavností a 15. srpen slavení našeho Odpustu. Velké poděkování patří vám všem za návštěvu
těchto dvou akcí, panu Šeligovi za zajištění veškerého servisu spojeného s ozvučením a
hudbou a velký dík si zaslouží všichni sponzoři, kteří nám pomohli tyto obecní slavnosti
posunout do úrovně hodné naší obci. Konec prázdnin jsme prožili opět společně
při sledování pohádky Tři bratři.
V průběhu léta jsme se kromě zábavy a sportu věnovali samozřejmě i pracovním
povinnostem. Rada obce schválila I. etapu výměny střešní krytiny a kompletní rekonstrukci
toalet na horní budově ZŠ. Získali jsme dotaci z Ministerstva Životního prostředí
na pořízení kompostérů. Byla zahájena II. etapa opravy obecního potoka v ulici
Ke Kovárně a zajištěn dodavatel zábradlí v úseku u sochy sv. Jana.
Díky výzvě v minulém zpravodaji se nám podařilo zkompletovat seznam členů našeho
prvního obecního zastupitelstva (1923 – 1927) zvoleného v tehdejším Československu.
Poslední devatenácté jméno zní p. Hofrichter. Poděkování za toto patří paní Slané!
Horní řada zleva: p. Dudek, p, Janoš, p. Tomčík, p. učitel Stach, p. Himler, p. Gnilka,
p. Kaša, p. Hofrichter, p.Wrobel (velitel Finanční stráže, nebyl zastupitelem obce),
p. Duda R. (správce statku).
Dolní řada zleva: p. Duda, p. Kučatý, Dr. Wodak, p. Černecký, p. starosta Skreczek,
p. Sládek, p. Steiner, p. Salinger, p. Paskuda.
Zářijové číslo zpravodaje bych rád využil k dotazu, zda-li někdo z vás milí spoluobčané
nemá původní Rothschildovu projektovou dokumentaci vodního hospodářství v zámeckém
parku a okolí. Předem děkuji za jakoukoli informaci!
Závěrem nám dovolte poděkovat našim hasičům za jejich nápomoc v průběhu letošního léta
a jejich profesionalitu při zvládání všech událostí, které díky suchu nastaly. Popřát
k úspěšnému vstupu do dalšího školního roku patří všem našim školákům a studentům!
Po skvěle zorganizovaných rybářských závodech, Šilheřovickém šlaušku a Strassenfestu
v ulici Na Stráni a U Obory přijměte pozvání do kostela na neděli 20. září, kdy v 10 hodin
proběhne mše za nás všechny u příležitosti 638 let od první písemné zmínky o naší obci.
A 25. září to vše oslavíme na Burčákobraní při sledování komedie Co jsme komu udělali.
P. S. Strassenfest 2015 - děkujeme celému organizačnímu výboru a všem obyvatelům ulic
Na Stráni a U Obory za opravdu vřelé přivítání a pohostinnost!
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 6. 2015 č.19/2015
RO schvaluje:
ad 19/2015/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hygienické zázemí
ZŠ Šilheřovice – vyšší stupeň“. Jako vítězná firma byla vybrána firma MSS,
IČ: 65150490. Nabídková cena: 564.891,20 Kč bez DPH.
ad 19/2015/2 Znění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice – vyšší stupeň“, uzavřenou mezi Obcí
Šilheřovice a MSS, IČ: 65150490
ad 19/2015/3 Pořízení lapáku písku KUNST LPV-1,0-104D od firmy KUNST, spol. s. r. o.,
Palackého 1906, 753 01 Hranice, IČ: 19010591 za cenu 118.000,- Kč
bez DPH, včetně montáže
ad 19/2015/4 Zhotovení kancelářského nábytku do kanceláře starosty od Truhlářství Petr
Hudeček, U Obory 187, 747 15 Šilheřovice za cenu 45.661,- Kč bez DPH
ad 19/2015/7 Udělit souhlasné stanovisko k vytvoření nového sjezdu na místní komunikaci
parc. č. 1669/1 v k. ú. Šilheřovice k novostavbě RD na pozemku parc.
č. 1619/62 v k. ú. Šilheřovice
RO neschvaluje:
ad 19/2015/6 Nabídku na úplatnou prezentaci obce v katalogu Bronzové stránky
Hlučínsko

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 6. 2015 č.20/2015
RO schvaluje:
ad 20/2015/3 Proplacení spotřeby plynu v tělocvičně na ulici Střední 29, Šilheřovice
za období 5. 6. 2014 – 2. 6. 2015 ve výši 40.811,- Kč
ad 20/2015/4 Přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Obec
Šilheřovice – biologicky rozložitelný odpad“
ad 20/2015/6 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 61119/1/2015 mezi Obcí
Šilheřovice, RWE GasNet, s. r. o., XXXXX a XXXXX. Jednorázová úplata
za zřízení věcného břemene bude činit 500,- Kč
ad 20/2015/7 Na akci „Strassenfest 2015“ dne 12. 9. 2015:
- poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč
- udělení výjimky z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu, a to dne 12. 9. 2015 od 22:00 hodin do 24:00
hodin a dne 13. 9. 2015 od 0:00 hodin do 3:00 hodin, včetně povolení
ohňostroje
- bezplatné zapůjčení zahradních setů a stanu
- bezplatnou propagaci v obecním zpravodaji a v rozhlase
- nepřetržitý provoz veřejného osvětlení v nočních hodinách
ad 20/2015/8 Text Výzvy k podání nabídek zakázky malého rozsahu „Obec Šilheřovice –
biologicky rozložitelný odpad“
ad 20/2015/10 Text Smlouvy o dílo ke stavebnímu dozoru na akci „Hygienické zázemí ZŠ“
mezi Obcí Šilheřovice a XXXXX, XXXXX
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 6. 2015 č.21/2015
RO schvaluje:
ad 21/2015/2 Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové
organizace, Kostelní 230, Šilheřovice sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2014

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 7. 2015 č.22/2015
RO schvaluje:
ad 22/2015/4 Výzvu k odstranění autovraku Ford Focus, stříbrné barvy, který se nachází
na parkovišti v ulici Střední (naproti obchodu č. p. 326)
ad 22/2015/5 Cenovou nabídku od Klempířství Radek Hofrichter, Sokolská 349,
Šilheřovice na pokládku krytiny na střechu základní školy - horní budovy
I. etapa ve výši 253.598,- Kč
ad 22/2015/6 Smlouvu o pronájmu veřejného prostranství mezi Obcí Šilheřovice
a XXXXX, XXXXX
ad 22/2015/8 Zasedání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Obec Šilheřovice –
biologicky rozložitelný odpad“ dne 15. 7. 2015 od 18:00 hodin
ad 22/2015/9 Pro akci „Pivní slavnosti 2015“ výjimku z čl. 3 Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 11. 7. 2015 do 22:00 hod.
do 24:00 hod. a 12. 7. 2015 od 00:00 hod. do 04:00 hod.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 7. 2015 č.23/2015
RO schvaluje:
ad 13/2015/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obec Šilheřovice –
biologicky rozložitelný odpad“.
Jako vítězná firma byla vybrána firma
ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 7. 2015 č.24/2015
RO schvaluje:
ad 24/2015/2 Poskytnutí dotace na činnost CHPS na 1. čtvrtletí roku 2015 ve výši
2.100,- Kč
ad 24/2015/4 Žádost o povolení uspořádat v katastru Šilheřovice cyklozávod
„Šilheřovický šlaušek 2015“
ad 24/2015/4 Pro akci „Šilheřovický šlaušek 2015“ výjimku z čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 5. 9. 2015
od 22:00 hod. do 24:00 hod. a 6. 9. 2015 od 00:00 hod. do 02:00 hod
ad 24/2015/8 Rozpočtové opatření č. 3/2015 předložené ekonomkou obce
RO souhlasí:
ad 24/2015/5 S prodejem části cesty parc. č. 47/15 v k. ú. Šilheřovice, dle geometrického
plánu 1494-41/2015 ze dne 9. 7. 2015, se jedná o nově vytvořenou parcelu
č. 47/26 v k. ú. Šilheřovice
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RO neschvaluje:
ad 24/2015/6 Žádost p. XXXXX, XXXXX o povolení příjezdové cesty a povolení stavby
inženýrských sítí přes obecní pozemky parc. č. 458 a 1689/4 v k. ú. Šilheřovice
a navrhuje vypracovat dopravní studii, která by řešila obsluhu všech
pozemků v této lokalitě
ad 24/2015/7 Zapůjčení zahradních setů obci Píšť pro konání akce „Slavnosti ulice Píšť
2015“ dne 5. 9. 2015 z důvodů konání „Rybářských závodů“ v obci
Šilheřovice v tomto termínu

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 8. 2015 č.25/2015
RO schvaluje:
ad 25/2015/2 Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu půdy uzavřené mezi Obcí
Šilheřovice a XXXXX
ad 25/2015/3 Znění Darovací smlouvy uzavřené mezi Obcí Šilheřovice a Nadací LANDEK
Ostrava, Vítkovická 3108/11, 702 00 Moravská Ostrava
ad 25/2015/5 Bezplatné zapůjčení zahradních setů na Rybářské závody dne 5. 9. 2015
ad 25/2015/6 Bezplatný pronájem Sportovně-rekreačního areálu Baumšula dne
29. 8. 2015 za účelem setkání ulic Kostelní a Školní
ad 25/2015/7 Výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně
nočního klidu, a to ve dnech 14. 8. 2015 od 22:00 hodin do 24:00 hodin, 15. 8.
2015 od 0:00 hodin do 01:00 hodin a 16. 8. 2015 od 22:00 hodin do 24:00
hodin
ad 25/2015/8 Pro akci „Odpustová zábava“ výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné
vyhlášky č. 3/20111, o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 15. 8. 2015
od 22:00 hodin do 24:00 hodin a 16. 8. 2015 od 00:00 hodin do 04:00 hodin
ad 25/2015/9 Převod částky 42.767,- Kč z provozní dotace ZŠ a MŠ Šilheřovice na dotaci
investiční
ad 25/2015/11 Dodatek ke Skartačnímu a spisovému řádu
ad 25/2015/12 Znění Kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky „Obec Šilheřovice –
biologicky rozložitelný odpad“ uzavřené mezi Obcí Šilheřovice
a ELKOPLAST CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
RO souhlasí:
ad 25/2015/4 S napojením stavby skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 1553/2
v k. ú. Šilheřovice na dešťovou kanalizaci
ad 25/2015/4 Se stavbou skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 1553/2 v k. ú.
Šilheřovice a zároveň souhlasí se zjednodušeným územním a stavebním
řízení

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 19. 8. 2015 č.26/2015
RO schvaluje:
ad 26/2015/3 Cenovou nabídku Správy silnic Moravskoslezského kraje, cestmistrovství
Hlučín na opravu vozovky kolem obchodního domu Tempo za cenu
18.634,- Kč vč. DPH
ad 26/2015/4 Cenovou nabídku firmy Dvořák Lesy, sady, zahrady s. r. o. Jahodová 782,
725 29 Ostrava – Petřkovice na Revitalizaci koryta Šilheřovického potoka,
úsek č. 3 – II. etapa za cenu 513.806,84 Kč včetně DPH
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ad 26/2015/5

Povolení uzavírky místní komunikace U Obory a Na Stráni v rámci akce
Strassenfest a to ve dnech od 11. 9. 2015 od 16:00 hodin do 13. 9. 2015
do 12:00 hodin
ad 26/2015/7 Pronájem Sportovně-rekreačního areálu Baumšula dne 21. 8. 2015
za účelem pořádání sportovního odpoledne firmy ZX-BENET CZ s. r. o.
ad 26/2015/10 Výrobu zábradlí kolem části potoka p. XXXXX, XXXXX
RO neschvaluje:
ad 26/2015/9 Nabídku redakce Deníku
ad 26/2015/11 Zapůjčení zahradních setů Hostinci Na Zastávce Darkovice pro konání akce
„Dožínkové slavnosti obce Darkovice“ dne 29. 8. 2015 z důvodů konání
„Letního kina“ v obci Šilheřovice v tomto termínu

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 8. 2015 č.27/2015
RO schvaluje:
ad 27/2015/2 Znění Smlouvy o dílo na zakázku „Revitalizace koryta Šilheřovického
potok, úsek č. 3 – II. etapa“ uzavřené mezi Obcí Šilheřovice a firmou
Dvořák Lesy, sady, zahrady s. r. o., Jahodová 782/18, Ostrava – Petřkovice
ad 27/2015/3 Znění Příkazní smlouvy o technickém dozoru nad prováděním stavby
„Revitalizace koryty Šilheřovického potoka, úsek č. 3 – II. etapa“ uzavřené
mezi Obcí Šilheřovice a XXXXX, XXXXX
ad 27/2015/4 znění Příkazní smlouvy k autorskému dozoru nad prováděním stavby
„Revitalizace koryta Šilheřovického potoka, úsek č. 3 – II. etapa“ uzavřené
mezi Obcí Šilheřovice a firmou J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o.,
Chelčického 27, Opava

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 8. 2015 č.28/2015
RO schvaluje:
ad 28/2015/2 Znění Smlouvy o dílo na zabezpečení plnění povinnosti v rámci požární
ochrany a bezpečnosti při práci uzavřené mezi Obcí Šilheřovic a XXXXX,
XXXXX

HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 6. 2015
do 31. 8. 2015:
červen 2015
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 06/2015
KB – splátka úvěru + splátka na potok
SmVak – voda předaná 04/2015
SmVak – voda předaná 05/2015
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnost 2. Q. 2015
KB – splátka úroků z úvěru
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190 000,- Kč
511 091,80 Kč
239 450,- Kč
225 302,- Kč
51 988,- Kč
89 286,- Kč

TALPA – RPF, s. r. o. – oprava potoka
Graseko, s. r. o. – regenerace zeleně I. etapa
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
SAO Computers – Windows office ZŠ
DOPRAVOPROJEKT Ostrava – vyhotovení studie „Zklidnění
dopravy“
Stavořemesla – rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ
AREA, stavby – zpevnění ploch „Baumšula“
EL TOMACH – oprava VO

108 000,- Kč
62 024,- Kč
30 170,- Kč
34 528,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
67 734,- Kč
59 230,- Kč
134 549, 58 Kč
249 004,- Kč
98 796,- Kč

červenec 2015
Ing. Valášková – autorský dozor „Regenerace zeleně I. etapa“
FÚ Hlučín – DPH 2. Q. 2015
SmVak – voda předaná 06/2015
MSS – 1. záloha na rekonstrukci soc. zařízení ZŠ
BeePartner – zpracování strategie využití a čerpání ESIF
KB – splátka úroků z úvěru
ZŠ Šilheřovice – spotřeba plynu v tělocvičně
SOMA Markvartovice – směsný komun. odpad
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
X-MEDIA – propag. materiály (šatny Baumšula)

25 000,- Kč
30 852,- Kč
287 674,- Kč
200 000,- Kč
50 820,- Kč
89 286,- Kč
40 811,- Kč
26 071,- Kč
30 170,- Kč
32 852,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
96 932,10 Kč

srpen 2015
OZO Ostrava – velkoobjemové kontejnery
DVOŘÁK, LESY, SADY… - sečení travnatých ploch
SmVak – voda předaná 07/2015
MSS – 2. záloha na rekonstrukci soc. zařízení ZŠ
ARRIVA MORAVA – dopravní obslužnost 3. Q. 2015
KB – splátka úroků z úvěru
ALMA PNEU – pneumatiky JSDH
Ing. Korner – údržba zeleně Baumšula
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu

28 566,- Kč
74 798,- Kč
304 164,- Kč
200 000,- Kč
51 988,- Kč
89 286,- Kč
30 796,- Kč
65 194,80 Kč
30 170,- Kč
36 536,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
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

Zahradní kompostéry
Vážení spoluobčané,
od čtvrtku 17. 9. 2015 budou k dispozici kompostéry pro občany, kteří si o ně zažádali
na základě ankety o bezplatný zahradní kompostér v únoru 2015.
Žádáme tímto, aby si tito občané přišli vyzvednout kompostéry v co nejbližší době za obecní
úřad k p. Pecháčkové, a to:
pondělí – pátek
pondělí a středa

8:00 - 10:00 hodin
15:00 - 17:00 hodin

Výměna a opis vodoměrů
Od 21. 9. 2015 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude provádět náš zaměstnanec
pan Jaroslav Aujezdský. V době opisu bude p. Verner Kolaska měnit vodoměry na ulici
Úzká a dolní části ulice Kostelní, ten provede konečný opis vyměněného vodoměru.

Fotografování u zámku
Firma RACIMOLO RONI a. s., která je majitelem zámku a části zámeckého
parku, přislíbila, že pokud jeden z novomanželů je občanem obce Šilheřovic, je focení
u zámku v zámeckém parku zdarma, nutno však kontaktovat Ing. Hubyčovou,
tel. 777 007 937.
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Změna systému vývozu velkoobjemových kontejnerů
Z důvodu velkého nepořádku vždy po přistavení kontejnerů, budou kontejnery přistaveny
na jednom místě v obci - na parkovišti pod kostelem. Pracovníci OZO Ostrava budou tento
odpad třídit (pneumatiky, nebezpečný odpad, nábytek, elektroopad atd.)

Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny
v sobotu 10. října 2015
v době od 8:00-12:00 hodin
na parkovišti pod kostelem.
Prosíme občany, aby v tento den
neparkovali na parkovišti!

Výzva Strassenfest 2016
Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice tímto vyzývá další ulice naší obce, aby se zapojili
do akce Strassenfest v příštím roce, a to především ty ulice, které se ještě do těchto slavností
v uplynulých letech nezapojily.
Případní zájemci, prosím, nahlaste své ulice na obecním úřadě, do 27. listopadu 2015, kde
v případě většího zájmu o konání akce proběhne vylosování těchto zájemců při
"Rozsvěcování vánočního stromu". Zde bude rozhodnuto, která ulice se zhostí dalšího
ročníku "Uliční slavnosti".

-9-
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky
rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen,
že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé
množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg
jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných
zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další
kovy, které
je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například
pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce
pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 %
materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi
vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku
můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na Obecním úřadě
v Šilheřovicích nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt
do sběrného dvora za obecním úřadem, každý den (pondělí-pátek od 7:00-14:00 hod.).
Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Šilheřovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá
na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Šilheřovice finanční
prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř
5 milionů zářivek a výbojek. To představuje cca 26 kg toxické rtuti, která by jinak mohla
znečistit vodu o objemu téměř dvou nádrží Lipno. Pomozte i vy chránit své zdraví
a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Anotace ke knize „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“
Kubátová Helena a kol. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2015.
Kniha Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku se zabývá tím, jak se v průběhu
tří generací měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život. Je zaměřena na období
od konce druhé světové války po současnost. Zahrnuje tedy více než šedesát let, během
kterých obyvatelé Hlučínska uzavírali sňatky, vychovávali děti, stavěli domy, chodili
do kostela, modlili se, pracovali, utvářeli svou regionální identitu, tedy žili své dny všední
i sváteční. Jádro knihy tvoří analýza a interpretace vyprávění Hlučíňanů o těchto i mnoha
dalších životních událostech i okolnostech.
Mikroregion Hlučínsko reprezentovaný Sdružením obcí Hlučínska je tvořen 27 obcemi
a rozkládá se na relativně malém území 316 km2 v Moravskoslezském kraji. V současnosti
v něm žije přibližně 67 tisíc obyvatel, převážně rodáků.
Hlučínsko leží na historickém území Slezska, takže prošlo komplikovaným historickým
i sociálním vývojem. Jeho historie se odehrávala v několika fázích vymezených jeho
příslušností k určitému státnímu útvaru. Hlučínsko bylo do roku 1742 součástí Zemí
Koruny české v rámci Rakouska, po rakousko-pruské válce se stalo součástí
Pruska/Německa, v roce 1920 bylo přičleněno k Československu, v letech 1938–1945 bylo
opět součástí Německa a od roku 1945 je součástí Československa/České republiky.
Hlučíňané utvářeli od prusko-rakouských válek svou kolektivní identitu jako cizinci
ve státním útvaru, do kterého aktuálně patřili. Zároveň na ně bylo jako na cizince
pohlíženo. Změny ve státní příslušnosti a stigma cizinců omezovaly jejich komunikační
či obchodní cesty nebo je znevýhodňovaly ve srovnání se zbytkem státního útvaru, jehož
byli součástí. To vytvářelo z Hlučíňanů stále uzavřenější komunitu.
Hlučíňany lze považovat za obyvatelstvo národnostně nevyhraněné, avšak lokálně
patriotické. Jejich etnická identita se však mezigeneračně mění. U nejstarší generace
Hlučíňanů jsme identifikovali indiferentní etnickou identitu. To se mění u druhé a hlavně
třetí generace, která se stále více přibližuje vědomí české národní identity.
Hlučínsko se vyznačuje nejenom specifickým historickým vývojem, ale také specifickými
projevy způsobu života. Cílem naší studie bylo objasnit změny způsobu života jako souboru
aktivit realizovaných v podmínkách celospolečenských změn a modernizačních procesů.
Z toho důvodu jsme na Hlučínsku mezi léty 2011 a 2014 provedli kvalitativní výzkum
mezigeneračních proměn způsobu života, a to za pomoci přibližně 150 nestrukturovaných
a polostrukturovaných rozhovorů. Považovali jsme za nezbytné vytvořit podpůrné nástroje
pro tento výzkum. Proto jsme provedli také analýzu relevantních dostupných statistických
údajů o regionu a výsledků historických, ale i etnografických bádání.
Struktura knihy odráží naši snahu komplexněji objasnit změny způsobu života. Naší
základní otázkou, kterou si v této knize klademe je, jak se mezigeneračně mění způsob
života na Hlučínsku a které intervenující faktory se na této změně podílejí.
Kromě úvodu a závěru se kniha skládá ze čtyř kapitol. První kapitolu jsme věnovali
minulosti Hlučínska, protože ji považujeme za jeden z důležitých faktorů intervenujících
do hlučínského způsobu života i do jeho mezigeneračních proměn. Nechtěli jsme se omezit
na pouhý popis historie regionu, proto jsme se v této kapitole věnovali také možným
uložištím hlučínské kolektivní paměti. Minulost uložená v hlučínské kolektivní paměti má
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vliv na utváření a udržování hlučínské kolektivní identity; tomuto tématu je věnována
poslední část první kapitoly.
Druhá kapitola je věnována modernizačním procesům jako druhému z důležitých faktorů
intervenujících do proměn hlučínského způsobu života. V rámci této kapitoly jsme
definovali modernizaci teoreticko empirickým vymezením základních modernizačních
procesů. Na jedné straně jsme pracovali s obecnými teoriemi modernizace, na straně druhé
pak se statistickými daty pocházejícími většinou ze sčítání lidu, domů a bytů od roku 1921
do roku 2011.
První a druhá kapitola poskytují řadu důležitých informací pro porozumění faktorům
intervenujícím do mezigeneračních proměn i stability životního způsobu obyvatel
hlučínského regionu. Tyto informace tedy sloužily jako rámec i nástroj pro sběr
a intepretaci kvalitativních dat. Práci s daty jsou věnovány poslední dvě kapitoly knihy.
Ve třetí kapitole popisujeme metodiku zakotvené teorie použitou v kvalitativním výzkumu.
Zabýváme se v ní jednak vytvářením heuristických pojmů způsob života, modernizační
procesy a generace, jednak metodikou sběru dat. Zvláštní pozornost věnujeme vytváření
nástrojů pro sběr dat, způsobům získávání respondentů, kontextu rozhovoru i roli
výzkumníka.
Čtvrtá kapitola, věnovaná proměnám a stabilitě jednotlivých dimenzí způsobu života
na Hlučínsku, je založena na prezentaci kvalitativních dat za pomocí kategorií, které jsme
vytvořili otevřeným a axiálním kódováním. Poslední část kapitoly je zaměřena na tvorbu
societálního modelu proměn a stability způsobu života na Hlučínsku, který jsme vytvořili
kombinací selektivního kódování kvalitativních dat a závěrů první a druhé kapitoly.
Definice modernizace vytvořená v kapitole 2 stojí na předpokladu, že námi sledované
mezigenerační proměny způsobu života jsou empirickým projevem přechodu z fáze
průmyslové a pevné modernity do fáze rizikové či postindustriální modernity.
Námi definovaná první generace (poválečná) je z tohoto hlediska generací, která sociálně
dospívala v rozvíjející se průmyslové společnosti první modernity kombinované se zbytky
agrární společnosti. Pokud se nejednalo přímo o zemědělce, jednalo se o kovorolníky, kteří
pracovali v průmyslu, ale měli domácí hospodářství. Jejich rodiče ještě obvykle vlastnili
zemědělskou půdu a větší domácí hospodářství. Příslušníci první generace tedy museli jako
děti doma hodně pracovat, starat se o dobytek, pracovat na poli apod. To se odráží
i v autoritářském stylu, kterým byli vychováváni i ve formalizované soudržnosti rodin,
ve kterých vyrůstali.
Druhá generace (socialistická) je z hlediska teorie dvou stadií modernity generací, která
sociálně dospívala v průmyslové společnosti první modernity kombinované s nastupující
druhou modernitou. To se projevovalo i celkově vyšší úrovní vzdělanosti ve srovnání
s první generací. Rodiče příslušníků druhé generace stále ještě vlastnili domácí
hospodářství a snažili se o samozásobitelství, ovšem postupně v této generaci těžké domácí
dětské práce ubývalo. Rodiče této generace podporovali ambice svých dětí na vyšší vzdělání
a lepší život. To se pak nejvíce projevilo v době, kdy příslušníci druhé generace socializovali
a vychovávali svoje děti, tedy třetí generaci. U druhé generace se tedy konzervativní způsob
života mění a předává se ve značně liberalizované a demokratizované podobě.
Třetí generace (polistopadová) je generací prožívající svá vnímavá léta v rychle nastupující
druhé modernitě. To se projevuje i vyšší vzdělaností třetí generace ve srovnání s generací
druhou. Rodiče příslušníků třetí generace většinou rezignovali na domácí hospodářství,
pracují mimo obec a svoje děti, třetí generaci, vychovávali a vychovávají demokratičtěji.
Lidé na Hlučínsku mají bez ohledu na svou generační příslušnost společný zájem starat
se o svou obec i o region, přispívat k jeho rozvoji, stýkat se a navzájem si pomáhat.
Pospolitý život na Hlučínsku by nemohl existovat bez identifikace občanů Hlučínska
s regionem, případně s příslušnou obcí. Silná regionální identita je základní orientací, která
vytváří pozitivní klima pro pospolitý život. Základním tmelem hlučínské pospolitosti
a sounáležitosti je příbuzenství, rodáctví, lokální endogamie a nízký počet přistěhovalců,
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kteří v regionu nejsou zakořeněni. Pospolitý život v regionu i v jednotlivých obcích je sycen
také vysokou mírou religiozity, se kterou souvisí různé aktivity společenství kostela
a farnosti.
Co se týká konkrétních dimenzí způsobu života, v oblasti pracovního života přetrvává
důraz na pracovitost. Mezigenerační změna spočívá v charakteru placené práce
(od manuální k intelektuální), což je způsobeno zvyšující se úrovní vzdělanosti. Další
změnou je přechod od důrazu na činnosti vázaného času k důrazu na placenou práci.
Pro všechny tři hlučínské generace je klíčovou dimenzí způsobu života rodina.
Mezigeneračně se však mění výchovné styly – od přísné a autoritářské výchovy se postupně
přechází k demokratickým stylům. Došlo k posunu od restrikce k permisivitě, tedy k větší
míře svobody, toleranci a menší míře odpovědnosti. Rodina se jednak nuklearizovala,
jednak se privatizoval život jednotlivců.
I když je individuální religiozita (ve smyslu deklarace náboženské víry) na Hlučínsku
ve srovnání s celým Českem stále ještě vysoká, po pádu komunistického režimu dochází
i na Hlučínsku k jejímu poklesu. Jednou z možných příčin je postupující náboženská
privatizace projevující se zvyšováním počtu zejména mladých věřících, kteří nepociťují
potřebu vykonávat náboženskou praxi a deklarovat svou víru při sčítání lidu, domů a bytů.
Jednou z významných mezigeneračních změn v oblasti náboženského života na Hlučínsku
je tedy trend oddělování náboženské víry od náboženské praxe. Jednou z možných příčin
tohoto trendu je změna sociálního klimatu, způsobená ztrátou či erozí významu sociální
zbožnosti a snižujícím se tlakem k náboženské konformitě. Normalizovalo se nechodit
do kostela a nepraktikovat víru. Okolí už nevyvíjí tak silný sociální tlak, staří tradiční věřící
pomalu vymírají a počet lidí, kteří víru nepraktikují, i když věří, roste.
Přes všechny výše popsané mezigenerační změny v náboženském životě je náboženská víra
a praxe stále významnou součástí hlučínského způsobu života, sehrává integrační
i výchovnou roli a stále je to jeden ze sdílených normativních závazků, i když jeho význam
mezigeneračně klesá.
Způsob života v regionu se tedy mění, nikoliv však revolučními mezigeneračními skoky,
ale pozvolna. Intervenující modernizační podmínky působí na způsob života s určitým
časovým odstupem způsobeným setrvačností hodnot, norem i způsobů jednání.
Ke kontinuitě mezigenerační změny dochází také proto, že generace na sebe neustále
vzájemně působí, a to oboustranně – starší na mladší a mladší na starší. Čím dynamičtěji
se vyvíjí společnost, tím silnější je vliv mladší generace na starší, což také vede k rychlejší
modernizaci způsobu života. Přes tuto rychlou změnu si Hlučínsko zachovalo některé
tradiční znaky, zejména soudržnou širokou rodinu, pomáhající příbuzenskou a rodáckou
pospolitost a náboženskou víru. Jak ukazuje náš sociální model proměn a stability způsobu
života, tyto tradiční znaky se prozatím daří přetavit do takové podoby, která umožňuje
jejich použití i ve vysoce nestabilních podmínkách druhé modernity. Obyvatelé regionu
vykazují značný potenciál adaptace na měnící se podmínky, což je zřejmě důsledek jeho
komplikovaného historického vývoje. V průběhu více než dvou a půl století života
v nárazníkovém pásmu, ve kterém se střídaly různé kulturní a politické vlivy, měnily
hranice, režimy i úřední jazyky, se generace za generací učila účinně přizpůsobovat
změnám a předávat tuto sociální dovednost dalším generacím.
Kniha popisuje a vysvětluje proměny životního způsobu na Hlučínsku. Odkazem na vliv
modernizačních procesů na jedné straně a na setrvačnost některých projevů života
na straně druhé přispívá k obecnějšímu sociologickému vědění o přechodu z průmyslové
a pevné modernity do modernity rizikové či postindustriální.
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Festival kultury a hlučínských řemesel již posedmé
Mírové náměstí v Hlučíně patřilo opět po roce Festivalu kultury a hlučínských řemesel.
V neděli 12. července proběhl již 7. ročník této tradiční akce a Sdružení obcí Hlučínska
ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín a městem Hlučín naplánovalo opět bohatý
a pestrý program.
Počasí organizátorům přálo a na hlučínském náměstí se postupně sešlo několik stovek
posluchačů, kteří měli možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů a kapel
z Hlučínska. Festival zahájila dechová kapela Rohovanka. Za zvuku tónů známých písní se
tak postupně začalo náměstí v Hlučíně plnit prvními posluchači. Rohovanku vystřídaly
seniorky ze Závady, které si pro návštěvníky připravily taneční vystoupení. Po krátkém
přivítání a slavnostním zahájení ze strany zástupců Sdružení obcí Hlučínska se představil
se svým tanečním a pěveckým vystoupením folklorní soubor Škobránek ze Štěpánkovic.
Následovaly taneční vstupy souborů Slunečnice z Kobeřic, Bolatických seniorek a pěvecké
vystoupení folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic. Poté již přišla na řadu série skladeb
v podání Městského orchestru mladých z Dolního Benešova a taneční vstup mužské taneční
skupiny Bobři z Bolatic. Druhá polovina části programu patřila folklornímu souboru
Karmašnice z Kravař, tanečnímu souboru Vřes z Vřesiny a dechové kapele Hlučíňanka.
Závěrečnou tečku za festivalem pak udělala country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.
Součástí festivalu byl také hlučínský jarmark výrobků a řemesel. Návštěvníci tak měli
možnost zhlédnout ukázky řezbářského řemesla, paličkování, pletení z papíru, patchwork,
bižuterní výrobu apod. Z regionálních pokrmů mohli zájemci ochutnat např. hlučínské
koláče, ovocné šťávy a sirupy, domácí marmeládu, pštrosí produkty, domácí uzeniny
a další.
Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak
si určitě každý návštěvník přišel na své. Příjemně slunečné odpoledne bylo navíc podpořeno
bohatou nabídkou občerstvení i atrakcemi pro děti.
Akce byla spolufinancována Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit
oblasti kultury na rok 2015.

Lenka Osmančíková
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Hlučín je ve finále soutěže o nejkrásnější náměstí
Hlučín se dostal do finále soutěže o nejkrásnější náměstí, vybrala ho porota v konkurenci
71 města a obcí. Vítězství mu může zajistit hlasování lidí. „Podpořte město svými hlasy!
Z jednoho prohlížeče můžete hlasovat dokonce opakovaně, v rozmezí 24 hodin,“ vyzývá
Soňa Prášková, vedoucí odboru životního prostředí hlučínské radnice. Ve finále Hlučínu
konkurují Havlíčkův Brod, Úterý, Velká Bystřice a Nový Jičín, tedy další adept
z Moravskoslezského kraje.
Soutěž Nejkrásnější náměstí či náves vyhlásilo Moravské hospodářství ve spolupráci
s Nadací Partnerství. Hlasovat pro svého favorita mohou zájemci každý den
až do 15. října. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konferenci Moravské obce a města
letos v listopadu. Hlasování je jednoduché. Na stránkách http://moravskehospodarstvi.cz/
article/souteze/nejkrasnejsi-namesti-ci-naves-hlasovani je za představením finalistů v každé
kategorii anketní okénko. Stačí označit svého favorita, vyplnit bezpečnostní kód, aby bylo
jasné, že nehlasuje robot, a kliknout na tlačítko Hlasujte. Hlasovat lze každý den, v každé
kategorii platí vždy jeden hlas z jednoho prohlížeče. "Pokud redakce odhalí jakýkoliv
pokus ovlivnit hlasování prostředky mimo hranice fair play, vyhrazuje si právo hlasy
z celkového součtu vyřadit," uvádějí pořadatelé soutěže.
Náměstí v Hlučíně oslovilo porotce mimo jiné unikátním umístěním ve městě a současnou
snahou zachovat historickou hodnotu prostoru. Hlučín vznikal na zelené louce, proto byl
vystavěn na charakteristickém půdorysu s náměstím uprostřed. Stejně jako celému městu,
i náměstí tím pádem bude v příštím roce 760 let.
"Mírové náměstí je hlavním prostorovým článkem historického jádra města Hlučína.
Náměstí má téměř čtvercový půdorys se zvýrazněným středem," objasňuje Jaroslav
Michna z odboru výstavby Městského úřadu Hlučín. V roce 2005 se náměstí
rekonstruovalo, opravily se nejprve vodovody a kanalizace, veřejné osvětlení, zpevněné
plochy i lavičky. Provedly se i sadové úpravy. "Cílem rekonstrukce bylo pozvednout
společenský význam a reprezentativní charakter náměstí," doplňuje Soňa Prášková.
Určité funkční plochy náměstí jsou vymezeny použitým materiálem, jeho strukturou
a zabarvením. Jinak vypadají plochy pro promenádu, pro parkování, jinak komerčně
využitelné plochy nebo naopak plochy relaxační. Rekonstrukcí se podařilo vytvořit
bezbariérový prostor pro volný pohyb pěších, který je vymezen pouze střídáním štípaných
žulových kostek, štípané žulové mozaiky a řezaných desek podélného formátu. „Do kresby
dlažby jsou zakomponovány stopy minulosti, například půdorys zaniklé kaple sv. Jana
Nepomuckého, vyznačený pomocí původních kamenů ze základů kaple. Směr původní cesty
je jako symbol pohybu vyznačen posunem členících pásků a průběžných spár v dlažbě
náměstí. Cesta, která úhlopříčně procházela náměstím, se také shoduje s hlavním pěším
tahem. Využity jsou pouze ušlechtilé přírodní materiály, tedy kámen, dřevo, ocel,“ dodává
historik umění Jaroslav Michna.
V souvislosti s pohnutou historií Hlučínska i Hlučína samotného se dá o hlučínském náměstí
říci, že jím kráčely dějiny. Náměstí pamatuje zlomový rok 1742, kdy bylo usnesením
berlínského míru Hlučínsko spolu s velkou částí Slezska postoupeno Prusku. Dne 4. února
1920 bylo náměstí místem předávání správy města do rukou úřadů Československé
republiky jako naplnění Versailleské mírové smlouvy. Mnichovská dohoda vrátila v roce
1938 Hlučín pod správu Německa – Třetí říše, a na náměstí se objevily oddíly wehrmachtu.
Naposledy bylo svědkem změny státní příslušnosti našeho regionu po osvobození v roce
1945.
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Citlivými zásahy do podoby celého města se podařilo zachovat význam hlučínského náměstí
jako centra společenského života. Po jeho obvodu jsou umístěny obchody a služby místních
podnikatelů. Před restauracemi a před cukrárnou jsou v létě venkovní posezení. Na náměstí
jsou zejména v centrální části lavičky, zastíněné stromy. V klidové střední ploše se pořádají
různé kulturní a jiné příležitostné akce jako farmářské trhy, majálesové průvody, krmáše,
hudební a taneční festivaly. Při rekonstrukci se vykácely přestárlé tisy z obvodu náměstí.
Tím se otevřely pohledy na opravené domy. Současná výsadba vychází z tradičního
uspořádání zeleně na náměstí. Skupina čtyř kaštanů růžovokvětých zve k posezení ve stínu.
Uprostřed je doplněna kašnou, která stojí na místě původní vodní nádrže.
Porotci soutěže, architekti Robert Sedlák a Jan Šépka, zahradní architekt Zdenek Sendler
a socioekonom bydlení Petr Gibas se při výběru finalistů nezaměřili jen na vzhled. Mezi
nominovanými pečlivě hledali znaky citlivého uchopení veřejného prostoru, které dokazují,
že se realizátoři zamýšleli nad jeho účelem. "Všichni přihlášení prokázali, že zvelebení
svých náměstí či návsí a péči o ně věnují mnoho času, prostředků a úsilí. U postupujících
potom porota nejvíce ocenila nenásilný přístup, který zachovává genia loci a ctí zásadu,
že méně je někdy více," konstatovali organizátoři soutěže.
"Působivost čisté, obdélníkové dispozice Mírového náměstí neruší přílišný akcent
na přítomnost zeleně. Té je dopřán prostor v centru prostranství v podobě čtyř vzrostlých
kaštanů doplněných o kašnu. Je jen škoda, že celkový dojem kazí nepříliš citlivé rozmístění
truhlíků s tújemi po obvodu náměstí. Hlavní roli hraje ale otevřený, dýchající prostor
a ničím nerušený pohled na zrekonstruované domy. Kvitujeme nápadité dláždění, které
svou skladbou přispívá nejen k vymezení funkčních ploch, ale jsou do něj zakomponovány
i stopy minulosti – například půdorys zaniklé kaple sv. Jana Nepomuckého vyznačený
pomocí původních kamenů ze základů kaple. Náměstí poskytuje velkorysý prostor
pro pohyb chodců a konání kulturních akcí. Doprava má místo po obvodu prostranství,
kde se také nachází dostatek parkovacích míst," napsali porotci ve svém hodnocení.
Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín
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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní
příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální
fond naší obci?
V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací
(VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 7. 2012 do 31. 3. 2014 bylo v obci Šilheřovice v rámci projektu
podpořeno 9 pracovních míst na VPP za 1 014 990 Kč, z toho výše příspěvku
z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 862 742 Kč a ze státního rozpočtu
České republiky činila 15%, tj. 152 248 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid veřejných prostor.
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PODĚKOVÁNÍ
Pivní slavnosti a Šilheřovický odpust
Dne 11. července 2015 se ve Sportovně rekreačním areálu konaly Pivní slavnosti, moc
děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali dárky do tomboly na tuto akci, a to:
Radmila Piskallová
KAMACAR servis, s. r. o.
manželé Jana a Karel Matuškovi
Roman Rumpa
manželé Ludmila a František Maloňovi
Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice
Sdružení rybářů Šilheřovice
Penzion a restaurace NA NÁMĚSTÍ
Mgr. Radek Kaňa
manželé Lenka a Radim Pecháčkovi
Pekárna M + K
Kateřina Lazar Fulnečková
manželé Magda a Štěpán Kopiovi
Penzion Stará pekárna

manželé Marie a Valdemar Kupkovi
manželé Hana a Pavel Kolaskovi
manželé Pavla a Martin Thomasovi
ANIMALS DREAM - Tomáš Rzidký
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
manželé Marcela a Petr Lazarovi
Smolka & Tesař spol. s. r. o.
manželé Lenka a Michal Šomodi
Autodoprava Martin Fulneček
ELTOMACH - Tomáš Machala
Stavořemesla - Tomáš Vařecha
Daniel Reichel
manželé Magda a Radek Hofrichterovi
Stolařství Hudeček

V měsíci srpnu jsme slavili Šilheřovický odpust, v tomto roce se nám podařilo díky
sponzorům zorganizovat Letní kino s filmem „Hodinový manžel“ a také Odpustový
koncert. Děkujeme za sponzorské dary, které nám byly poskytnuty a pomohly tak
k vytvoření příjemné atmosféry na Šilheřovickém odpustu.
Sponzoři Šilheřovického odpustu byli:
AREA stavby s. r. o.
KAMACAR servis, s. r. o.
Stolařství Petr Krzikalla
manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi
Pavlínek s. r. o.
Sdružení rybářů Šilheřovice
Penzion a restaurace NA NÁMĚSTÍ
Mgr. Radek Kaňa
MUDr. Františka Martinásková
Krámek NA NÁVSI
Rothschildova cukrárna
manželé Ilona a Libor Bartschovi
Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice

Pekárna M + K
Kateřina Lazar Fulnečková
manželé Lucie a Daniel Reichlovi
Dvořák lesy, sady, zahrady, s. r. o.
manželé Marie a Valdemar Kupkovi
TJ SOKOL Šilheřovice
Kadeřnictví Eva Willertová
Truhlářství Jan Miník
Ivo Tvrdý
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
Stolařství Hudeček
manželé Hana a Pavel Kolaskovi

Děkujeme p. S. Chmelařovi, p. R. Nováčkové, p. A. Smolkové, p. L. Maloňové a p. M.
Lazarové za přípravu pokrmů, které mohli ochutnat návštěvníci letního kina.
Velké poděkování patří p. S. Šeligovi, který se postaral o celkovou organizaci odpustového
koncertu.
Děkujeme!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
V úterý 1. 9. 2015 jsme mezi sebou přivítali 15 nových prvňáčků spolu s jejich rodiči.
Děkujeme panu starostovi a paní Smolkové z Unie rodičů za povzbudivá slova a dárky,
které dětem věnovali.
V letošním školním roce navštěvuje základní školu 156 žáků.
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UNIE RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠILHEŘOVICE
Vážení spoluobčané,
opět zahajujeme nový školní rok, který přinese spoustu zajímavých akcí, které chystáme
pro naše děti, ale i pro dospělé.
Chtěla bych se ještě vrátit k loňskému školnímu roku a tímto poděkovat všem rodičům,
prarodičům a všem těm, kteří podpořili naše akce jak svou pomocí, tak i svou návštěvností.
Pro letošní školní rok 2015/2016 jsme připravili pro děti a dospělé tyto akce:
3.10.2015 DRAKIÁDA – hřiště TJ Sokol – zač. ve 14:00 hod.
10.10.2015 Travesti představení ,,Divoké kočky“ s novým programem - místní sál
předprodej lístků od 15.9. od 10:00 hod. v Rothschildově cukrárně.
Cena vstupenky 200,-Kč
4.12.2015 Dětské Mikulášské karaoke – místní sál – zač. v 16:30 hod.
30.1.2016 Rodičovský ples – místní sál – zač. ve 20:00 hod.
15.2. - 21.2.2016 Jarní prázdniny- v tomto týdnu pořádáme pro děti lyžařský výcvik
v Kopřivné
27.2.2016 Dětský maškarní ples – místní sál v 14:30 hod.
5.3.2016 Den pro ženu - sál Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD
Šilheřovice zač. ve 14:00 hod.
27.3.2016 Hledání velikonoční zajíčka – areál Baumšula
24.6. – 26.6.2016 Ukončení školního roku ,,STANOVÁNÍ“ hřiště TJ Sokol
Tímto Vás chceme pozvat na pořádané akce Unií rodičů, protože výtěžek z těchto akcí jde
výhradně pro naše děti ze ZŠ Šilheřovice.
Za výbor Unie rodičů
Karla Smolková - předsedkyně

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví příznivci,
naše starší přípravka skončila v sezóně 2014/2015 na posledním místě, i přesto jde vidět
u mnoha kluků velký progres.
Věřím, že v nadcházejícím ročníku budeme zase o něco silnější.
Na jaře 12. - 13. 5. 2015 proběhl na našem hřišti nábor mladých fotbalistů. Na naše
tréninky je možno dojít kdykoliv.
Dále se v našem fotbalovém středisku uskutečnily dvě víkendová soustředění 6. - 7. 6. 2015,
13. - 14. 6. 2015 s našimi Polskými přáteli s Krzyzanowic (Tworkowa).
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Této spolupráce si nesmírně vážím a chtěl bych tímto poděkovat předsedovi p. Kopiovi,
starostovi obce p. Kaňovi, kteří tento projekt celý vymysleli a kterým není lhostejná naše
mládež.
Samozřejmě děkuji taky trenérům p. Hofrichterovi, p. Salingerovi, p. Janoschovi,
pí. Lazarové a všem fotbalistům za účast.
Po skončení sobotního soustředění dne 13. 6. 2015 jsme si všichni užili ukončení sezóny.
Kluci dostali od p. Honzy Čecháčka (mladšího) Restaurace Na Náměstí vynikající odměnu,
a to několik chutných pizz. Děkujeme, každá maličkost nás potěší.
Poděkování patří i rodičům, kteří jsou nedílnou částí našich týmů, bez nich by to taky nešlo
a na závěr celému TJ Sokol Šilheřovice za vytvoření vynikajících podmínek k naší práci.
Těšíme se na novou sezónu 2015/2016.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.sokolsilherovice.cz (odkaz
Diskuze)
Facebook: Mini žáci šilheřovice
Roman Schulla mob: 605 417 310

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ČERVENEC/SRPEN
V průběhu července se v Šilheřovicích odehrál turnaj Zlatý kahan, ve kterém zvítězil tým
MFK Ružomberok, a vesnický turnaj, který ovládli hráči Markvartovic.
V srpnu pak začala nová fotbalová sezóna, ve které odehráli naši minižáci, žáci, dorostenci
a muži následující zápasy:
MINIŽÁCI
Šilheřovice – Kozmice 5:14
ŽÁCI
Chuchelná – Šilheřovice 0:5
DOROST
Háj ve Slezsku – Šilheřovice 8:4
Šilheřovice – Vřesina 8:0
MUŽI
Dolní Lhota – Šilheřovice 0:1
Šilheřovice – Vítkovice-Svinov 3:1
Fryčovice – Šilheřovice 3:1
Šilheřovice – Darkovice 0:3
Rozlosování zápasů podzimní části fotbalové sezóny najdete v příloze.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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PARK GOLF CLUB OSTRAVA
Vážení občané Šilheřovic,
chtěli byste uspořádat malý Den otevřených dveří pro vás, vaše známé, kamarády nebo
rodinu? Pro skupinku 7-10 lidí vám podobný Den otevřených dveří nachystáme, v délce
hodiny a půl, za poplatek 50 kč/hráč. V ceně jsou golfové míče, zapůjčení holí a pomoc při
prvních golfových krůčcích :)
Projekt Se školou na golf pokračuje v Šilheřovicích pro žáky základní a mateřské školy,
přes školní rok probíhají tréninky na hřišti za základní školou.
Kontakt: ondra.chlebis@gmail.com, tel. 737 811 494

POZVÁNKA

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2015 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

20. září 2015

Mše svatá u příležitosti 638 let obce

Obecní úřad

Kostel

25. září 2015

Burčákobraní s filmem „Co jsme komu
Obecní úřad
udělali“

Baumšula

3. října 2015

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

10. října 2015

Travesti show

Unie rodičů při ŽS

Kulturní dům

24. října 2015

Krmášová veselice + Gulášfest

Obecní úřad

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.
35.

Nazwa imprezy

37.

VII. Slezská výstava - chovatelé
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby
Zahrádkářská výstava

38.

Krmáš ke cti sv.Matouše

39.

Mezinárodní sportovní olympiáda škol

40.

Vánoční koncert

41.

Vánoční ladění

36.
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Termin

Organizator

18-20.09.2015

Obec Hať

19-20.09.2015

Obec Píšť

20.09.2015

Obec Hať

20.09.2015

Obec Hať

.09.2015

Obec Píšť

27.12.2015

Obec Šilheřovice

.12.2015

Obec Hať

INZERCE
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STRASSENFEST 2015
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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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