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Vážení spoluobčané, 

první řádky Šilheřovického zpravodaje jsou určeny k tomu, abychom vám popřáli 
v letošním roce pevné zdraví, mnoho spokojenosti a radosti, mnoho úspěchů v životě nás 
všech a naší obce Šilheřovice. 

Další řádky patří krátké sumarizaci hektického konce minulého roku – radní obce se mimo 
jiné zabývali: 
- informativním emailem od pana Mgr. Teistra o možnosti navrácení šilheřovického 
historického zvonu z kostela Nanebevzetí Panny Marie 
- ve spolupráci s kulturní komisí přípravou obecního plesu 
- oznámením od společnosti SmVaK o změně ceny vody předané od 1. 1. 2015 
- zahájením projektu „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“ – jedná                          
se o kompletní revitalizaci obecní části tzv. „pasecké cesty“. Obec na tuto činnost získala 
dotaci z Ministerstva životního prostředí. 
- zahájením přípravných kroků nutných ke kolaudaci šaten a sociálního zařízení v areálu 
Baumšula 
- zajištěním plnění všech povinností o sociálně-právní ochraně dětí 
- probíhajícími pracemi v úseku č. 3  Šilheřovického potoka (Ke kovárně) 
- vypracováním žádostí o platby všech investičních a neinvestičních akcí, na které byly 
v průběhu roku 2014 získány dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu 
životního prostředí či Euroregionu Silesia.  
  
Závěrem, velmi rádi bychom poděkovali všem sponzorům 23. plesu obce Šilheřovice           
za jejich dary do tomboly a všem členům kulturní komise za profesionální organizaci této 
akce!  

V průběhu vánočního období jste určitě všichni zaznamenali, že jeden z našich občanů – 
pan Lukáš Klok - reprezentoval naší vlast na mistrovství světa dvacetiletých v ledním 
hokeji v Kanadě. Lukáši, děkujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů do dalších let!  

Dále nemůžeme nevzpomenout další událost, kterou bylo ocenění pana Karla Warzechy  
Zlatým k řížem II. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. I v tomto případě musíme 
velmi poděkovat za jeho ochotu darovat tuto nejcennější tekutinu. 

 

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta 

 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 17. 12. 2014 
 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 2/2014/8  Rozpočtové opatření č. 4/2014 předložené ekonomkou obce p. Ivetou 

Čecháčkovou 
ad 2/2014/9  Navýšení ceny vodného o 2,- Kč/ m3 a stočného o 1,- Kč/ m3 s účinností         

od  1. 1. 2015 
ad 2/2014/10 Členy školské rady jmenované zřizovatelem, a to Jana Čecháčka a Pavla 

Kolasku 
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
ad 2/2014/7 Zprávu o činnosti Rady obce č. 1/2014 – 3/2014  
ad 2/2014/12 Informace o stavu investičních a neinvestičních akcí  
  
Zastupitelstvo neschvaluje: 
ad 2/2014/11 Prodej pozemku parc. č. 1689/5, 454/2 a 457/3 v k. ú. Šilheřovice z důvodu 

nedodržení odstupové vzdálenosti od vedení inženýrských sítí 
 
 
Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 29. 12. 2014 
 
Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 3/2014/6  Rozpočtové opatření č. 5/2014 předložené ekonomkou obce p. Ivetou 

Čecháčkovou 
ad 3/2014/7   A) Rozpočet obce pro rok 2015 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši     20.652.000,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši     20.652.000,00 Kč 

  B)  Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu 
obce Šilheřovice pro rok 2015   

C)  Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí 
dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2015 v té výši        
a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulce      
č. V. návrhu rozpočtu. 

 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 12. 2014 č. 5/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 5/2014/4 Projektovou dokumentaci „Výstavba bytového domu podporovaného bydlení 

v Šilheřovicích - vodovodní přípojka a splašková a dešťová přípojka“            
na parc. č. 614/2 v k. ú. Šilheřovice 

ad 5/2014/7 Nákup cen do tomboly na Obecní ples 2015 do výše 15.000,- Kč 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

RADA OBCE 
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ad 5/2014/9 Text Smlouvy o dílo k zajištění administrace projektu „Regenerace zeleně 
obce Šilheřovice – I. etapa“ 

ad 5/2014/10 Prodej movitého majetku, a to Traktoru kolového VEGA 30 HP 
s příslušenstvím firmě Jan Vrbický, Lípová 668, 747 16 Hať za cenu 90.000,- 
Kč 

ad 5/2014/11 Text Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní ze dne 19. 8. 2014 
ad 5/2014/13 Udělit souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 1531/2 v k. ú. 

Šilheřovice se stavbou „Nástavba rodinného domu na pozemku parc.               
č. 1531/8 v k. ú. Šilheřovice 

ad 5/2014/14 Zhotovení přístřešku na dům č. p. 21 Stolařstvím Him Tos, Tomáš Pučalík, 
Horní 53, 747 15 Šilheřovice za cenu 13.000,- Kč 

ad 5/2014/15 Poskytnutí dotace na činnost CHPS na 4. čtvrtletí roku 2014 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 12. 2014 č. 6/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 6/2014/2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,      

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s Městem Hlučín,         
o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí  

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 1. 2015 č. 7/2015 
 
RO schvaluje: 
ad 7/2015/6 Cenovou nabídku na Objemovou studii umístění mateřské školy 

v Šilheřovicích od VYSLOUŽIL ARCHITEKTI, Plynární 1634/7, 7 02 00 
Moravská Ostrava ve výši 35.000,- Kč 

ad 7/2015/7 Cenovou nabídku na montáž plynového kotle do kotelny ZŠ Šilheřovice 
firmou Stavořemesla s. r. o., Dolní 147, 747 15 Šilheřovice za cenu 86.273,- Kč 

ad 7/2015/8 Zhotovení konceptu DÚR – opatření v povodí nad ulicí Ke Kovárně firmou 
EKOTOXA s. r. o., pracoviště Opava, Otická 37, 746 00 Opava za cenu 
213.000,- Kč bez DPH 

ad 7/2015/9 Nabídku na kácení a výsadbu stromů v lokalitě Baumšula firmou Tomáš 
Hajovský – Gras Servis ve výši 50.350,- Kč  

ad 7/2015/10 Vybavení šaten v areálu Baumšula Stolařství René Sikora, Zahradní 332,     
747 15 Šilheřovice, za cenu 76.140,- Kč 

ad 7/2015/13 Přípravu podkladů pro výběrové řízení na nákup výpočetní techniky pro ZŠ 
Šilheřovice (horní budova) 

ad 7/2015/16 Udělit souhlasné stanovisko ke stavbě „Šilheřovice, ul. Střední, XXXXX, 
přípojka kNN“ 

ad 7/2015/19 Nákup daru do tomboly na Ples Hlučínska ve výši 2.000,- Kč 
ad 7/2015/22 Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené mezi Obci 

Šilheřovice, ARRIVA a. s. a Koordinátor ODIS s. r. o. 
ad 7/2015/23 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 10913601 uzavřené mezi Obci Šilheřovice a Lesy 

České republiky a. s. 
 
RO neschvaluje: 
ad 7/2015/2 Uzavření havarijního pojištění zametacího vozu 
ad 7/2015/14 Objednání zápisu obce do Encyklopedie Česká republika – města a obce        

za úplatu 
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ad 7/2015/15 Spolupráci na projektech se Školou života Frýdek – Místek, o. p. s. 
ad 7/2015/25 Pořízení automatu na ohřev a chlazení vody 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 1. 2015 č. 8/2015 
 
RO schvaluje: 
ad 8/2015/2 Prominutí poplatku za pronájem kulturního domu pro akci „Setkání 

Strassenfestových ulic“ dne 24. 1. 2015, kterou pořádají občané ulice Kostelní             
a Školní.  

 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
 
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 12. 2014 
do 31. 12. 2014: 

KB splátka úvěru na potok 516 835,91 Kč 
TALPA-RPF, s.r.o. – revitalizace koryta potoka ul. Horní 223 999,01 Kč 
Jan Vrbický – oprava komunikace ul. Kostelní 106 758,- Kč 
Daniel Reichel – pokládka krytiny, obložení kinosál 39 507,- Kč 
Jan Benda – překážky, displej, terč (SDH) 191 640,- Kč 
KB mimořádná splátka úvěru 800 000,- Kč 
Petr Krzikalla Stolařství – zahradní sety (Baumšula) 60 000,- Kč 
DVOŔÁK LESY, SADY, ZAHRADY – výsadba aleje 97 193,- Kč 
Autodoprava Fulneček – terénní úpravy 11 616,- Kč 
OZO – svoz komunálního odpadu 156 736,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy 59 140,- Kč 
Pragoplyn – plyn 11 200,- Kč 
SmVaK 11/2014 – voda předaná 180 686,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 35 737,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
Lektiko, s. r. o. – administrace „Studie proveditelnosti“ 36 300,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky 8 434,- Kč 
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY – sadové úpravy svah nad 
potokem 

564 293,- Kč 

Chlebiš s. r. o. – zametací vůz 2 164 569,- Kč 
Paliva Novák – uhlí do kinosálu 15 421,- Kč 
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru 14 944,- Kč 
Deutsche leasing – splátka fekálu 10 612,- Kč 
Graseko, s. r. o. – regenerace zeleně I. etapa (záloha) 961 100,- Kč 
EKOTOXA s. r. o. – Studie proveditelnosti  407 770,- Kč 
Ing. Marek Sikora – technický dozor (potok, 3 TI, 13 TI) 35 000,- 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  
 
 
Cena vodného a stočného v roce 2015 
 
Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání dne 17. 12. 2014 schválilo navýšení ceny vodného      
o 2, Kč/ m3 a stočného o 1,- Kč/ m3 s účinností od 1. 1. 2015, tzn. že ceny budou účtovány 
v této výši: 

vodné  28,- Kč/m3  
stočné  19,- Kč/m3  

 
 
 

 
Cenový výměr č. 1/2014 
 
Rada obce na své schůzi konané dne 3. 12. 2014 a svým rozhodnutím schválila Cenový 
výměr č. 1/2014 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou OZO Ostrava s. r. o.         
na území obce Šilheřovice v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimní období od 1. 10. do 30. 4. běžného roku. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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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Upozornění vlastníkům vozidel – jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní 
vozidlo z ČR 
 
Od 1. ledna r. 2015 platí novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu                     
na pozemních komunikacích, která doznala podstatných změn v registraci vozidel. 
Jedná se o: 

1. změna provozovatele vozidla (přepis vozidla) se provádí na úřadě, který je místně 
příslušný v místě prodávajícího 

2. prodávající i kupující předkládají jednu společnou žádost 
3. na příslušný úřad v místě prodávajícího se dostaví kupující i prodávající, v případě 

účasti pouze jednoho účastníka, tj. prodávajícího či kupujícího, musí nepřítomný 
druhého účastníka zmocnit úředně ověřenou plnou mocí. K vyřízení přepisu vozidla 
lze zmocnit také třetí osobu rovněž s úředně ověřenou plnou mocí. 

 
 
Nezbytné doklady a dokumenty: 
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze  pro cizince) 
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel 
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla 
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) 
Protokol o evidenční kontrole vozidla 
 
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení vozidla z provozu!!! 
 
Pokud vlastníte vozidlo, které je Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím 
provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka                 
a provozovatele do registru silničních vozidel.  
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu 
(technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční 
kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud 
se neúčastníte vyřizování osobně. 
 
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015 
 
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je 
v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel 
jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativn ě zanikne a už nepůjde 
přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž 
povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž 
finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně 
vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. 
 
Odbor dopravy a SH 
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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 
 
 

 
 
Šilheřovické zvony 

Na podnět pana Mgr. Jana Františka Teistra předsedy Přátel bohumínské historie, se radní 
obce začali zajímat o šilheřovické zvony, které byly rekvírovány roku 1942. Starosta obce 
navštívil pana magistra v rakouském opatství Stift Gottweig, kde pobývá na roční stáži 
německého jazyka, aby se dozvěděl bližší informace. 
Bylo sděleno, že první kontakt pana Teistra ve spolupráci s kampanologem Mgr. Radkem 
Lungou ohledně možnosti navrácení konfiskovaných zvonů z Německa proběhl s naší obcí    
a blízkým  okolím před 2 lety. Dnes se ve Starém Bohumíně pyšní navrácenými zvony viz.  
https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/3744-starobohuminske-zvony-
v-cesku.html.html 
Díky osobnímu setkání s panem Teistrem a telefonickému rozhovoru s panem Lungou        
se podařilo získat základní parametry šilheřovického zvonu (druhý konfiskovaný zvon – 
zvon Sv. Barbory - byl bohužel při přepravě do Německa v roce 1942 silně poškozen a došlo 
tedy k jeho roztavení a použití pro vojenské účely), fotografii historického zvonu (úvodní 
strana Zpravodaje, snímek byl pořízen roku 1942 v německém přístavišti Hamburk)            
a informaci o tom (včetně fotografie kostela sv. Gertrudy), kde se dnes nachází dochovaný 
zvon z věže našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za tyto cenné údaje patří oběma 
pánům upřímné poděkování! 
 
Základní parametry zvonu: 
- rekviziční číslo 25/18/136 B 
- hlavní tón gis1 
- průměr 99cm  
- hmotnost 600kg 
- přelito roku 1764 ze staršího zvonu opavským zvonařem Františkem Valentinem Stankem 
- reliéf na plášti znázorňuje v barokním zrcadle Madonu v polo-postavě s Ježíškem,   
   s korunováním, s žezly; obdobně je zpracován i sv. Josef   
 

 
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 



- 10 - 

 

- nápisy: 
              S. MARIA ET S. JOSEPH ORATE PRO NOBIS 
              NOX CLARAE TVRRIM CAMPANAS 
              FVLMINE STERNIT ANNO 1764  
              DESTRVIT HAS IGNIS DEDIT 
              ET CLARAE ORGANA VOCIS! 
              HAEC CAMPANA A FRANCISCO STANCKE OPPAVIAE REFVSA EST 
  
Od roku 1952 visel náš dochovaný zvon – zvon Sv. Marie a Sv. Josefa – v kostele Sv. Anežky 
v Kolíně nad Rýnem. V polovině 60. let byl přesunut do tehdy nově postaveného sousedního 
kostela Sv. Gertrudy, kde visí dodnes. Adresa: Krefelder Strasse 57, Koln.  
 

 
 
Rada obce ve spolupráci s duchovním správcem naší farnosti Mgr. Petrem Huvarem           
je připravena podniknout kroky, které by mohly vést k navrácení zvonu zpět do věže 
našeho kostela. Jsme si vědomi, že to nebude jednoduché, že bude potřeba spousta 
trp ělivosti a modliteb od nás všech občanů Šilheřovic, ale jsme odhodláni tomuto historicky 
nevyčíslitelnému dědictví naší obce věnovat maximální úsilí a energii tak, abychom časem 
mohli říct – „Je to doma!“. 
 
Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta 

 P. S. Svěcení současných zvonů, které byly odlity v Třinci začátkem 70. let 20. století.  
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Film o MAS Hlučínsko 
 
Na internetu byl zveřejněn film o MAS Hlu čínsko, který můžete shlédnout  můžete             
na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=5HnDf4X27A8. 
 
 

 
 
Poděkování sponzorům obecního plesu 
 
Dne 10. ledna 2015 proběhl 23. tradiční ples pořádaný zastupitelstvem obce ve spolupráci 
s obecním úřadem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli             
do tomboly svým darem, a to: 
 
Opel Novotný 
manželé Ludmila a Erich Janoschovi 
manželé Eva a Ivo Tvrdí 
Klub důchodců Šilheřovice 
Základní škola Šilheřovice 
ODS Šilheřovice 
Radek Kaňa 
manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi 
Mateřská škola Šilheřovice 
manželé Lenka a Radim Pecháčkovi 
KAMACAR servis, s. r. o. 
manželé Marcela a Miroslav Niedermeierovi 
Svěrkoš Jan 
Kateřina Lazar Fulnečková 
manželé Jarmila a Jiří Thomasovi 
Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice 
Rothschildova cukrárna 
manželé Magda a Štěpán Kopiovi 
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi 
Jiří Gatnar 
manželé Silvie a Jan Žvakovi 
TJ Sokol Šilheřovice 
Kateřina Matušková 
Potraviny Rita Struhalová 
manželé Radmila a Miroslav Piskallovi 
manželé Martina a Stanislav Lipinští 
manželé Jana a Karel Matuškovi 
Sdružení dobrovolných hasičů Šilheřovice 
Pekárna M + K 
manželé Lenka a Michal Šomodi 
Restaurace a penzion „NA NÁMĚSTÍ“ 
manželé Alena a Martin Fulnečkovi 
manželé Margit a Jaroslav Tkačíkovi 

ELTOMACH Tomáš Machala 
Lesy ČR 
manželé Marie a Valdemar Kupkovi 
manželé Květa a Stanislav Machalovi 
manželé Silvie a Roman Schullovi 
manželé Pavla a Martin Thomasovi 
Mgr. Zdeněk Žvaka 
Dvořák lesy, sady, zahrady, s. r. o. 
manželé Lucie a Daniel Reichlovi 
za200.cz 
Střední škola hotelnictví, gastronomie          
a služeb SČMSD s. r. o. 
PARK GOLF CLUB OSTRAVA – h řiště 
Šilheřovice 
manželé Hana a Pavel Kolaskovi 
manželé Ludmila a František Maloňovi 
Chlebiš s. r. o. 
Petr Krzikalla 
manželé Kristina a Gerhard Rymerovi 
manželé Eliška a Milan Šrotkovi 
manželé Gabriela a Petr Válkovi 
Stolařství Petr Hudeček 
manželé Jiří a Marcela Haladejovi 
KDU – ČSL Šilheřovice 
DOPFIN TRADE & cession s. r. o. 
Sdružení rybářů Šilheřovice 
Viega s. r. o. 
Vínko Konečný 
manželé Vladislava a Dalibor Pavlínkovi 
Kadeřnictví Eva Willertová 
manželé Andrea a Tomáš Vařechovi 
manželé Ilona a Libor Bartschovi 
manželé Markéta a Jan Miníkovi 

 
Obecní úřad Šilheřovice 

 

PODĚKOVÁNÍ 
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DOPIS OD JEŽÍŠKA 
 

Na základě dopisů, které jste napsali Ježíškovi na akci Zpívání u stromečku, 
přišel na začátku roku obecnímu úřadu dopis adresovaný  

„D ětičkám z Obce 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 

19.1. Divadlo loutek Ostrava – Štědrý den malého Jakuba 
- představení pro 1. stupeň ZŠ 

 

 Datum Akce 

LEDEN 

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

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

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

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 2014/2015 
(výpis) 

30.1. Pololetní prázdniny 
 
 

 
Školní kafeterie, cukrárna a kadeřnický salón v novém roce  
 
Dovolujeme si informovat a tímto také pozvat občany Šilheřovic do Školní kafeterie, 
cukrárny Karamelka a kadeřnického Hair Beauty Studia i v novém roce 2015. Žáci SŠ         
v Šilheřovicích se na Vás budou těšit poprvé v novém roce 15. ledna 2015 a pak následně 
každý čtvrtek ve Školní kafeterii a cukrárně Karamelka v prostorách školní restaurace, 
zároveň máte možnost do konce ledna využít vánočních slev v žákovském kadeřnickém 
salónu.                                   
                                   

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, 
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O. 
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KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE 
 

Činnost Klubu důchodců Šilheřovice v r. 2014 
 
Činnost KD jsme zahájili přípitkem s přáním dobrého zdraví na výroční členské schůzi. 
Seznámili jsme členy se zprávou o hospodaření a s plánem činnosti.  
Do výboru byla za p. Vařechu zvolena paní Magda Kuchařová. Takže výbor pracoval         
ve složení: Cibulková Hedvika, Miklová Marta, Plačková Truda, Nováčková Růžena, 
Kuchařová Magda. Kroniku nadále dělá p. Eliška Dorníková. 
Po oficiální části následovala volná zábava, točilo se kolo štěstí, a jak už to bývá někomu 
přálo i vícekrát. K pohodě přispěla i dobrá večeře z kuchyně Káji Ku čatého.  
Březen byl kdysi ve znamení MDŽ, v novodobé historii už toto nemá místo, tak jsme se sešli 
na „Den babiček a dědečků“. A k babi čkám patří pohádky, proto si děti ZŠ připravily 
pohádku O princi nenadálkovi. Zavzpomínali jsme si na dobu před svatbou. Jak jsme pekly 
koláče nám přednesli žáci 8. tř. ZŠ. Majiček zazpíval po našimu, paní Schlossarková 
popovědala co nového na Prajzke a k tomu hrála cimbálovka sourozenců Borovičkových 
z Kozmic. Bylo to bezvadné odpoledne. 
V květnu jsme oslavili Den matek. Seniorky z Bolatic nás svým vystoupením pobavily          
a rozesmály. Ženy dostaly dárek i malou pozornost od dětí z MŠ, které svým vystoupením 
vyvolaly úsměvy i slzičky dojetí. Večeře z kuchyně paní Nováčkové byla výborná.  
Spolupodíleli jsme se na akcích stavění máje s pálením čarodějnic a kacení máje. Opět        
se točilo kolo štěstí, ale i pro děti. 
V červnu jsme vyjeli autobusem na nejvyšší vrchol Beskyd 1323 m Lysou horu. Většina 
účastníků tam byla poprvé. Poobědvali jsme v hotelu Travný, ochutnali pivo v pivovaru 
Kozlovice, navštívili hrad Hukvaldy. 
Léto jsme přivítali grilováním v restauraci Pekárna. Na Pivních slavnostech jsme jako vždy 
točili kolo štěstí. 
V září 25 našich členů relaxovalo v Bardějovských kúpeloch. S létem jsme se rozloučili 
v restauraci u Marti čka, jídlo bylo jako obvykle výborné, ani to kolo štěstí nechybělo.  
V listopadu jsme si v restauraci Pekárna pochutnali na martinské huse. 
Spolu s OÚ jsme položením kytice uctili památku válečných obětí. Zúčastnili jsme se křtu 
knihy „Vyhnalovec“ od paní Malcharkové, spisovatelky z D. Benešova. Knížka                     
je v knihovně, doporučujeme přečíst. 
Velice milé bylo setkání s našimi spisovatelkami paní Tvrdou, paní Gebauerovou a paní 
Václavíkovou, autorkami knížky „Obrázky ze Šilheřovic“. 
Rok jsme ukončili Mikulášskou. Ve vánočním duchu vystoupily děti MŠ. Kouzelní čerti, 
andělé s Mikulášem zpívali a zpívat jsme museli všichni, jinak bychom nedostali nadílku. 
K dobré náladě přispělo i výborné jídlo, které připravila paní Růžena Nováčková a neméně 
i bohatá tombola. Koledy jsme letos zpívali s klavírním doprovodem Elišky Dorníkové. 
Zúčastňujeme se akce MěÚ v Hlučíně „Kluby klub ům“. Program je zajišťován 
jednotlivými kluby. I náš klub p řispěl povědanim co se stalo naši omě, bo gynekologie něni 
kynologie! 
S dárkem jsme blahopřáli jubilant ům. 
Rozloučili jsme se s p. Kolaskou a paní Zemánkovou. 
Spolupracujeme s Klubem seniorů, rentistů a invalidů v Polsku Chalupkách. Na akcích      
se vzájemně navštěvujeme, zúčastňujeme se výletů. 
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Spolupodíleli jsme se na akcích „adventní dílna“, „zpívání u stromečku“. 
 

V závěru děkujeme OÚ za spolupráci, vstřícnost a finanční příspěvek. 
Děkujeme vedení ZŠ, MŠ a dětem za hezká vystoupení. Poděkování patří našim stálým 
sponzorům paní Ritě Struhalové, paní Lipinské, panu Martičkovi, paní Majerové                 
a doufáme, že nám zachovají přízeň i nadále. 
 

 

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE  

Dne 22. 1. se bude konat 1. trénink v tomto roce. Tréninky se každé úterý odehrají 
v Šilheřovicích a ve čtvrtek v Hlu číně. Začátek je naplánován vždy od 19:30.  
V rámci přípravy, před jarní částí sezóny, se uskuteční několik p řípravných zápasů v těchto 
termínech: 30.1., 6.2., 20.2., 6.3. a 20. nebo 21. 3. Zápasy se budou hrát v Hlučíně na umělé 
trávě. V případě příznivého počasí bude poslední zápas odehrán v Šilheřovicích. Konkrétní 
časy zápasů a soupeři budou upřesněni.  
 
                                                                                               Za TJ SOKOL Šilheřovice   
                                                                                                   Mgr. Zdeněk Žvaka 
 
 

 

POZVÁNKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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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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