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Vážení spoluobčané, 

rok 2017 je pro naši obec výjimečný. Připomínáme si 640 let od první písemné zmínky 
o Šilheřovicích, kterou je listina o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi 
jeho čtyři syny. Obec při této příležitosti pro vás připravila bohatý kulturní i sportovní 
program, o kterém budete v průběhu roku dostatečně informováni.     

Za zmínku určitě stojí i to, že v tomto roce zůstává cena vodného a stočného ve stejné výši 
jako v tom uplynulém. Totéž se týká poplatku za odpady a daně z nemovitosti.  

Závěr roku 2016 byl z pohledu získání dotací pro naši obec úspěšný. Podařilo se získat 
nemalé finanční prostředky z programu přeshraniční spolupráce CZ-PL, které jsou určeny 
k rozvoji cestovního ruchu a podpoře spolupráce, např. v oblasti školství. I letos se budeme 
snažit získávat další finance z dostupných programů na obnovu a rozvoj.  

Závěrem dovolte, abych vřele poděkoval všem sponzorům 25. plesu obce Šilheřovice 
za jejich dary do tomboly. Členům kulturní komise, obecního úřadu, hasičům a Klubu 
důchodců velice děkuji za profesionální organizaci této akce!  

 

P. S.  Rada obce přeje všem občanům pevné zdraví, mnoho spokojenosti a radosti v novém 
roce! 

 

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta   
 

 

 

 

Interreg V-A Česká republika – Polsko 

Projekt: „ Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“ 
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000291 
Vedoucí partner: Město Bohumín 
Partneři projektu: Obec Šilheřovice, Gmina Krzyzanowice 
Dotace EFRR: 446.166,81 euro  

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

DOTACE 
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Mezi hlavní aktivity realizované v rámci projektu patří aktivity v oblasti infrastruktury, 
jejichž cílem je zpřístupnění přírodního dědictví co nejširšímu okruhu příjemců. Aktivity 
jsou naplánovány tak, aby po jejich realizaci mohl vzniknout okruh přírodních zajímavostí 
našeho pohraničí. 

1. Zpřístupnění přírodní zajímavostí – hraniční meandry Odry (oblast Natura 2000) - 
rekonstrukce části naučné stezky, výstavba rozhledny. 

2. Zpřístupnění Vrbického jezera a nivy řeky Odry – vybudování chodníku a lávek, 
které usnadní přístup k jezeru a Orlovské stružce. 

3. Naučná stezka v Šilheřovicích – vybudování naučné stezky v délce 9 km, 
která seznámí s místní historií, kulturou a přírodou. 

4. Infrastruktura pro cyklisty – cykloboxy, p řístřešky, a jiné. 
5. Propagační akce   

 
 

 
 

Fond mikroprojekt ů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 
 

Projekt: „ Spolu můžeme více – 20 let spolupráce Mateřských škol v Chalupkach  
a Šilheřovicích“ 

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 
Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice 
Partneři projektu: Obec Šilheřovice  
Dotace EFRR: 30.710,92 euro  

V rámci projektu budou realizovány česko-polské aktivity určené zejména dětem 
a dovybaví se dětská hřiště u mateřinek. Společné aktivity budou mít kulturní, sportovní 
a výchovný charakter. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření dlouhodobé 
spolupráce a doplnění nepostačující externí herní infrastruktury. Všechny tyto aktivity 
si kladou za cíl, aby vzájemné česko-polské vztahy pokračovaly dalších minimálně 20 let. 

 

 

Fond mikroprojekt ů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 
 

Projekt: „ Po stopách společné polsko – české historie“ 
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000666 
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice  
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice 
Dotace EFRR: 25.950,75 euro  



- 4 - 

 

Hlavním cílem projektu je připomenutí si zábavně-naučnou formou posledních více jak šest 
století historie na CZ – PL pohraničí (tj. Šilheřovice a gmina Krzyzanowice součástí 
Rakouska – Uherska; součástí Pruska; připojení k ČSR; součástí Třetí říše; rok 1945; rok 
1989; zrušení hranic v 2007 – vstup do Schengenského prostoru; rok 2017). Prostřednictvím 
společných akcí má projekt připomenout občanům šilheřovicko – krzyzanowické oblasti 
jejich kořeny, život předků, který nebyl vždy lehký a ukázat jim, že mají být na co hrdí 
a pyšní, že máme hodně společného, a že ani jazyková bariéra, ani kulturní rozdíly, 
které vzešly z neustálého posouvání hranic nás nerozdělí.   

 

 
 

Fond mikroprojekt ů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 
 

Projekt: „Popularizace astro-turismu na polsko – českém pohraničí “ 
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000228 
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice  
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice 
Dotace EFRR: 38.989,50 euro  

Aktivity naplánované v tomto projektu se zaměřují zejména na propagaci přírodních 
a kulturních zajímavostí obcí Šilheřovice a Krzyzanowice nevšedním a inovativním 
způsobem. Propagace tzv. astro-turistiky se provede prostřednictvím mobilních 
astronomických observatoří. Během „astro-pikniku“ prob ěhnou prezentace souhvězdí, 
pozorování Sluneční soustavy, prezentace meteoritů, a jiné.   

 

 

Fond mikroprojekt ů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 
 

Projekt: „Po stopách brouka Páchníka“ 
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000223 
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice  
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice 
Dotace EFRR: 24.224,24 euro  

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity přírodního dědictví (Natura 2000, Evropsky 
významné lokality a přírodní památky) v obci Šilheřovice. Jedná se především o brouka 
páchníka hnědého, který bude prostřednictvím využití technologií tzv. rozšířené reality 
„p řiblížen“ občanům CZ-PL pohraničí a turistům. V rámci projektu bude vytvořena 
aplikace pro mobilní telefony a tablety. 
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Výpis z usnesení z 12 . zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 14.12.2016 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 12/2016/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod „Přijetí dotace 

(CZ-PL)“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat 
samostatně a veřejně 

ad 12/2016/3 Ověřovatele zápisu Mgr. Marcelu Niedermeierovou a Štěpána Kopiu 
ad 12/2016/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 11 konaného dne 21. 9. 2016 
ad 12/2016/10 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice na rok 2016 
ad 12/2016/10 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice na rok 2017 
ad 12/2016/11 A) Rozpočet obce pro rok 2017 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši     21.579.500,00 Kč 
Financování ve výši               3.928.568,00 Kč 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši     25.508.068,00 Kč 

B)  Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu 
obce Šilheřovice pro rok 2017.   

C)  Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí 
dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2017 v té výši 
a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulce 
č. V. návrhu rozpočtu. 

D) Příspěvek Základní škole a mateřské škole Šilheřovice p. o. na rok 
2017 dle závazných ukazatelů 

ad 12/2016/12 Přijetí dotace na projekt „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům 
pohraničí“ a jeho financování  

ad 12/2016/13 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 3/2016, o nočním klidu 
ad 12/2016/14 Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností OZO Ostrava s. r. o. 
ad 12/2016/14  Uzavření Příkazní smlouvy se společností OZO Ostrava s. r. o.  
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
ad 12/2016/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 11 konaného dne 21. 9. 2016 
ad 12/2016/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 63/2016 – 69/2016 
ad 12/2016/7 Rozpočtová opatření č. 7-10/2016 
 
Zastupitelstvo obce rozhodlo:  
ad 12/2016/8 Dle ustanovení § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny územního 

plánu obce Šilheřovice, s tím, že na základě ustanovení § 45 odst. 4 budou 
náklady na zpracování změny územního plánu plně hrazeny žadatelkou, 
tj. paní XXXXX 

ad 12/2016/9 Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. r) o zřízení ulice, která vznikne 
dle projektu „Dopravní a technická infrastruktura p ro výstavbu RD 
v lokalit ě u Zámeckého parku, Šilheřovice“ s názvem K Juliánce. 

 
Zastupitelstvo pověřilo: 
ad 12/2016/14 Starostu obce podpisem Dohody o ukončení smluvního vztahu se společností 

OZO Ostrava s. r. o. 
ad 12/2016/14  Starostu obce podpisem Příkazní smlouvy se společností OZO Ostrava s.r.o.  

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 12. 2016 č. 70/2016 
 
RO schvaluje: 
ad 70/2016/2 Udělit souhlas s umístěním a provedením stavby „Šilheřovice, Sokolská, XXXXX, 

rozš. KNN“ k územnímu souhlasu 
ad 70/2016/3a Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 domu č. p. 21 na ulici Střední v Šilheřovicích 

a to do 31. 12. 2018 
ad 70/2016/3b Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 210 na ulici Střední 

v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018 
ad 70/2016/3c Prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, domu č. p. 162 na ulici Dolní v Šilheřovicích 

a to do 31. 12. 2017 
ad 70/2016/6 Nákup cen do tomboly na Obecní ples 2017 do výše 20.000,- Kč 
ad 70/2016/7 Rozpočtové opatření č. 11/2016 předložené ekonomkou obce 
 
RO doporučuje:  
ad 70/2016/5 Zastupitelstvu obce rozhodnout o zřízení nové ulice v lokalitě u Zámeckého parku 

Šilheřovice s názvem K Juliánce  
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 12. 2016 č.71/2016 
 
RO schvaluje: 
ad 71/2016/2 Přeúčtování finančních prostředků Základní a mateřské škole Šilheřovice, 

příspěvkové organizace v rámci získané dotace na projekt „MÁME RÁDI NAŠÍ 
ŠKOLU“   

  
 
 

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  
 
 
 

Vítání občánků 
 
Vážení rodiče, 
dne 18. 3. 2017 se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice. 
 

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 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. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. 2. 2017. 
 

Lenka Šomodi - referentka OÚ Šilheřovice 
 
 
 
 
 
 

 

RADA OBCE 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

 
Obecní ples 
 
Dne 14. ledna 2017 se uskutečnil na zámku v Šilheřovicích 25. výroční obecní ples pořádaný 
zastupitelstvem obce ve spolupráci s obecním úřadem. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří jakkoli pomohli p ři přípravě a organizaci plesu. 
 
Děkujeme také sponzorům, kteří přispěli do tomboly svým darem, a to: 

 
Hlavní sponzor: 

RACIMOLO RONI a. s.  
 
 

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s. r. o. 
ZX-BENET CZ s. r. o. 
Klub důchodců Šilheřovice 
Jan Svěrkoš 
Komerční banka a. s. 
ODS Šilheřovice  
ČEZ  
manželé Silvie a Radek Kaňovi 
manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi 
manželé Lenka a Radim Pecháčkovi 
KAMA CAR servis s. r. o.  
CIMEA TRAVEL 
manželé Marcela a Miroslav Niedermeierovi 
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 
Stolařství Jiří Gatnar 
TJ Sokol Šilheřovice 
manželé Jarmila a Stanislav Šeligovi 
manželé Radmila a Miroslav Piskallovi 
manželé Martina a Stanislav Lipinští 
Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice 
Pekárna M + K 
manželé Lenka a Michal Šomodi 
Restaurace a penzion „NA NÁMĚSTÍ“ 
manželé Alena a Martin Fulnečkovi 
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 
manželé Lucie a Daniel Reichlovi 
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb 
SČMSD s. r. o.  
manželé Hana a Pavel Kolaskovi 
manželé Ludmila a František Maloňovi 
manželé Marcela a Petr Lazarovi 
Manželé Milena a Vilém Čočkovi 
Chlebiš s. r. o.  
Stolařství Petr Krzikalla  
manželé Kristina a Gerhard Rymerovi 
Kadeřnictví Eva Willertová 
Libor Pindur - IBEX 
manželé Gabriela a Petr Válkovi 
KDU – ČSL Šilheřovice 
Sdružení rybářů Šilheřovice 
Stolařství Jan Miník 
Sdružení včelařů Šilheřovice 
Krámek NA NÁVSI 
Restaurace a penzion Stará pekárna 
Zahradnictví Korner 
manželé Ilona a Libor Bartschovi 
Základní škola Šilheřovice 
manželé Ludmila a Erich Janoschovi 
manželé Eliška a Milan Šrotkovi 
manželé Vladislava a Dalibor Pavlínkovi 
manželé Eva a Ivo Tvrdí 
MUDr. Františka Martinásková 
manželé Lenka a Jiří Vozňakovi 
Zámečnictví Petr Hruška 
Miriam Rosenauerová 
Mgr. Petr Prášek 
manželé Jana a Michal Štenclovi 
Marie Adamčíková 
Manželé Eva a Tomáš Mrázkovi 
Klempířství Radek Hofrichter 
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manželé Pavel a Eva Jaloviecovi 
Lukáš Mučka – riziko kacení 
Projekce Guňka s. r. o. 
OstraWINA company a. s. 

Mgr. Radek Jendřiščík 
Obec Markvartovice 
Med Chlebiš 
a další 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
 
 
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2017 
 
Na začátku nového roku vám všem chci popřát vše dobré a vyprošuji všem samozřejmě 
zdraví, Boží požehnání a všechno ostatní, co považujeme za důležité, pokoj, mír, pohodu 
lásku a i trochu toho štěstí, které vždy může život obohatit a zpříjemnit. 
 
Měsíc leden jsme prožili opět ve znamení doznívajících vánočních svátků, doby vánoční. 
Kouzlo vánoc se rozpustilo v běžícím čase, který se pozvolna vrátil do běžných všedních 
kolejí, opět jsme se zahrnuli povinnostmi, prací, učením a vším možným, co naplňuje 
náš život. Doba vánoční letos byla podstatně kratší, než jsme byli zvyklí, je to způsobeno 
kalendářem, my na to samozřejmě nemáme žádný vliv ani vinu, v dalších letech budou 
vánoce zase o pár dní delší. Důležitá však není doba – délka, ale náplň svátků a způsob, jak 
jsme je prožili. 
 
Vánoční doba graduje především svátkem Tří králů – slavností Zjevení Páně. A s tou už je 
tradi čně spojena tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Tak tomu bylo i letos, během 
víkendu (6. - 8. ledna) -  koledníci navštívili lidská obydlí ve všech regionech české 
republiky, přinesli boží požehnání, požehnanou křídou označili dveře domů nápisem 
K+M+B+2017 – což tradičně vypovídá o návštěvě třech králů (Kašpara, Melichara 
a Baltazara), ale ještě přesněji vyjad řuje úmysl onoho požehnání – Christus mansionem 
Benedikt – Kriste, požehnej tento příbytek – aby v něm přebývaly zdraví, čistota, svátost, 
pokora, dobrota, mírnost, tichost a ukázněnost, věrnost a poslušnost Božímu zákonu 
spojena s vděčností a díkuvzdáním. 
 
Naše obec spadá pod region Charity Hlučín a i u nás tato sbírka proběhla. Touto cestou 
chceme poděkovat koledníkům a vedoucím skupinek za aktivní přístup, za to, že se důstojně 
zhostili zadaného úkolu, děkujeme také všem, kteří koledníky do svých příbytků pozvali 
a na charitní dílo přispěli. Na závěr připojujeme tabulky s výsledky letošní sbírky. 
 
Za sebe i za charitu děkuje a vše dobré přeje P. Petr Huvar, farář ze Šilheřovic.  
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Charita Hlu čín - Tříkrálová sbírka 2017  

 

Při Tříkrálové sbírce v roce 2017, 

kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín, 

byla vykoledována částka 1 964 476 Kč. 
 

Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 

65%, což představuje částku 1 276 909 Kč. Děkujeme jménem svým i 

jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům, 

spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli! 
 

 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT! 
                                                        

 

OBEC vykoledovaná 
částka   OBEC vykoledovaná 

částka 
Antošovice        12 813 Kč  

Kravaře 
Kravaře-Kouty  

217 817 Kč Dolní 
Benešov+Zábřeh   88 700 Kč  

Bělá  18 102 Kč  Ludgeřovice     143 162 Kč 
Hlučín - 
Bobrovníky 

45 672 Kč  Markvartovice  57 297 Kč 

Bohuslavice  100 339 Kč  Píšť  79 008 Kč 
Bolatice  

112 094 Kč 
 Rohov  28 501 Kč 

Borová  Strahovice  39 253 Kč 
Darkovice  63 570 Kč  Sudice  29 569 Kč 
Hlučín - 
Darkovičky 

69 633 Kč  Šilheřovice  58 165 Kč 

Hať  103 361 Kč  Štěpánkovice  130 693 Kč 
Hlučín - město  222 980 Kč  Třebom 6 500 Kč 
Chuchelná  55 025 Kč  Vřesina  52 903 Kč 
Kobeřice 135 369 Kč  Závada  25 881 Kč 
Kozmice 68 069 Kč  Celkem:  1 964 476  Kč 
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Pozvánka 
 

na výroční členskou schůzi Klubu důchodců v Šilheřovicích,  
která se koná v neděli 12. 2. 2017 v 15:00 hodin  

na Obecním úřadě v Šilheřovicích.  
Po schůzi volná zábava. 

 
Zveme všechny důchodce. 

Přijďte mezi nás. 
 

 
 
Nabídka do 28. 2. 2017 
 
8 volných míst pobytu v Lázních Lúčky v termínu od 10. 9. – 15. 9. 2017. Autobus odjíždí 
v 9:15 hod. od Obecního úřadu Šilheřovice.  
Cena 6.990,- Kč/osoba. 
V ceně: doprava, ubytování v hotelu Choč*** (dvoul ůžkové pokoje, plná penze, vstupní 
lékařská prohlídka, 10 procedur, neomezený vstup do termál. bazénů, tematický večer, 
pitná kúra.   
 
Začátek pobytu: neděle večeří 
Konec pobytu: pátek snídaní 
 
Termín přihlášení: do 28. 2. 2017  
u paní Miklové, tel. 728 662 167, záloha 1.000,- Kč/osoba 

 
 

 

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 

Dne 28. 1. 2017 se od 9:00 uskuteční v tělocvičně v Šilheřovicích 2. ročník Mezinárodního 
halového turnaje za účasti týmů Tworkóva, Hati, Píště, Šilheřovic a spojeného česko-
polského týmu pro ročníky 2006 a mladší. Rozlosování turnaje je následující:  

9:00 Šilheřovice – Hať                                                         10:40 Šilheřovice – CZ/PL team 

9:20 CZ/PL team – Píšť                                                       11:00 Hať – Píšť  

9:40 Tworków – Šilheřovice                                                11:20 Tworków – CZ/PL team 

10:00 Hať – CZ/PL team                                                     11:40 Šilheřovice – Píšť 

10:20 Píšť – Tworków                                                          12:00 Tworków - Hať                        

 

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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Dne 4. 2. 2017 se v tělocvičně v Šilheřovicích uskuteční další turnaj minižáků, tentokrát pro 
ročníky 2009 a mladší, o jehož konkrétním programu vás budeme dále informovat. 

 
V průběhu měsíců února a března se odehrají 4 přípravné zápasy mužů s těmito soupeři: 

3. 2. Šilheřovice – Darkovičky 

17. 2. Šilheřovice – Heřmanice 

3. 3. Šilheřovice – Bohuslavice 

17. 3. Šilheřovice – Hošťálkovice  

Všechna utkání se uskuteční v Hlučíně vždy od 18:00.  

 
                                                                                                           Za TJ SOKOL Šilheřovice 
                                                                                                               Mgr. Zdeněk Žvaka 
 

 

 

Vánoční turnaj v šipkách 
 
Spolek Rybářů v Šilheřovicích pořádal v prosinci 2016 již 2. ročník turnaje v šipkách. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 účastníků. Složení bylo z 15 mužů a letos poprvé byla 
účastníkem i 1 žena – Ilona Tvrdá, která se umístila na 7. místě. Vítězství obhájil loňský 
vítěz Lukáš Žoffaj. Na druhém místě byl Petr Hruška, třetí místo obsadil Jan Čecháček. 
Srdečně všem blahopřejeme.  
 
        Předseda Spolku rybářů Šilheřovice 
            Oldřich Chmelař 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE 
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TEMPO OPAVA INFORMUJE 
 

Rádi bychom Vás informovali o průběhu stavby 9 bytů v 1. patře bývalého objektu Jednoty. Stavba 
probíhá dle plánu, veškeré stavební práce včetně kolaudace mají být hotovy v 2. polovině května 
tohoto roku. Byty budou přednostně určeny handicapovaným lidem a osobám nad 65 let věku.  
V dalších zpravodajích Vás budeme průběžně informovat o kontaktech pro případné zájemce 
a sdělíme i datum dne otevřených dveří v daném objektu.  

 
 
 

  

ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE  
 
 
 
Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci únoru: 
 
Od 30. 1. 2017 do 10. 2. 2017 
Pondělí – Středa 8:00 – 16:00  
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00 
 
Od 13. 2. 2017 do 24. 2. 2017 
Pondělí – Středa 8:00 - 16:00         
  
        
Mimo toto období, v případě bolesti navštivte zubní pohotovost. 
Adresa: Varenská 3131/5 
              70200 Ostrava 
Provozní doba: Pondělí - Pátek: 18:00 – 6:00 
                          Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě 
Telefon: 596 191 111, 731 446 690  
 
 
Děkujeme za pochopení.  
  

 

 
 
Seznam plesů v měsíci únor 2017 
 
11. 02. 2017 Dětský maškarní ples Unie rodičů při ZŠ  
12. 02. 2017 Dětský maškarní ples MŠ Šilheřovice  
18. 02. 2016 Rodičovský ples 
 

 

KALENDÁŘ  
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POZVÁNKA  
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Milí spoluobčané, 

Srdečně Vás zveme 25.2. 2017 na  

 

MASOPUST A POCHOVÁNÍ BASY 

 

Sraz masek v 15:00 hodin u nákupního střediska TUTY. Bude 

následovat Masopustní průvod do KINOSÁLU. 

Připravili jsme si pro Vás: 

•Zabijačkové výrobky 

•Koblihy, koláče 

•Alko, nealko 

•Kolo štěstí 

•K tanci a poslechu pěknou hudbu 

•Pochování basy 

  

 

Těší se na Vás ZAFAMA ! 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice 
             Tel.: 595 054 120                                     Fax: 595 054 129 
             e-mail: urad@silherovice.cz                   
             Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz 
             www.silherovice.cz 
Redaktorka: Lenka Šomodi 
Informa ční zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích. 

 

INZERCE 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


