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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážení spoluobčané,  
 
     dovolte mi informovat Vás o dosažených výsledcích  spolupráce  stran  KDU-ČSL, ODS a TOP09 
v roce 2013. Zástupci jejich místních organizací vytvořili v roce 2010 koalici za účelem správy 
a rozvoje obce v období let 2010-2014. 
 

Oblast správy obce a údržby obce 
• Zaměstnanci obce zvyšují svou odbornou způsobilost pro výkon samosprávy i státní správy 

absolvováním školení a kurzů 
• Stavba přístřešku pro komunální techniku 
• Pořízen nový traktor 

Místní komunikace a doprava 
• Stromořadí (aleje) označeno dle směrnice EU (odrazky a označení kmene bílou barvou) 
• V současné době je zpracován projekt na řešení dopravní situace na ulici Dolní u Dolního dvora 

– snížení rychlosti na 30 km/hod., osazení dopravního zrcadla a směrových šipek. Projekt je 
schválen Policií ČR a žádost o stanovení nové místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v současné době řeší odbor dopravy MěÚ Hlučín 

• Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic bylo provedeno středové dopravní značení 
komunikace a byla provedena oprava kanálů 

• V řešení je dynamický zpomalovací semafor (Dopravní inspektorát, Městský úřad Hlučín)   
• Větší bezpečnost našich nejmenších při přecházení komunikace v době příchodu a odchodu 

ze školy zajišťuje proškolená osoba údržby obce 
• Bezpečnost silničního provozu jsme se dále snažili zlepšit osazením směrových sloupků na ulici 

Dolní a zadali jsme zpracování podobného projektu na ulici Horní při vjezdu do obce 
• Podíleli jsme se také na snížení rychlosti na místní komunikaci mezi naší obcí a osadou Paseky 
• Byl zpracován geometrický plán pro vyřešení majetkových vztahů týkajících se komunikace 

„Důlky“ – p ředpoklad pro podání žádosti o dotaci na opravu povrchu 

Čistírna odpadních vod, vodovod a vodní tok 
• Areál čistírny odpadních vod byl zabezpečen proti krádeži instalací alarmu (Jablotron) 
• Výměna provzdušňovacího zařízení čistírny odpadních vod 
• Proběhlo vyčištění celého toku potoka našimi zaměstnanci a zejména brigádníky v letních 

měsících roku, v jarních a letních měsících roku byly pravidelně udržovány svahy koryta potoka 
sečením trávy 

• Byla dokončena oprava koryta potoka na ulici Horní a Dolní 
• V úseku od ulice Studená po budovu obecního úřadu byl břeh potoka zpevněn tzv. plůtkováním 
• Byla provedena instalace protipovodňového kamerového systému (Operační program 

přeshraniční spolupráce ČR – Polsko) 
• Provedena stavba „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Šilheřovice – Na Bělidle“  
• Proběhlo výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti přírodě blízkých 

protipovodňových opatření a byl vybrán zpracovatel 
• Došlo k prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na ulici U Obory ve vlastní režii 

zaměstnanců ČOV a obce 
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Bytové a nebytové hospodářství 
• Pracovali jsme na odstranění již několik let známých závad v bytových domech a nebytových 

prostorách, na které upozorňovaly revizní zprávy – zejména opravy elektroinstalací, opravy 
plynových kotlů v bytech, zrušení nebezpečných nefunkčních komínů na budově základní školy 
na ulici Střední 

• V budově 1. stupně základní školy na ulici Střední byla provedena výměna oken a dveří 
• Byla zpracována a schválena projektová dokumentace na demolici bytového domu čp. 142 – 

proběhne v zimních měsících r. 2013-2014 
• Probíhá výběrové řízení na dodavatele zateplení a výměny oken na budově základní školy 

na ulici Kostelní 
• Došlo k přestěhování šatny zaměstnanců údržby a tento přízemní prostor byl uvolněn 

pro rozšíření služeb v naší obci , a to služeb kadeřnictví a holičství 

Veřejné osvětlení 
• Vedle běžné údržby byla provedena obměna 1/3 lamp veřejného osvětlení 

Sběr a svoz odpadů 
• Pravidelný úklid příkop podél cest na našem katastru 
• Pravidelně monitorujeme prostory bývalých černých skládek na katastru naší obce 
• Průběžně provádíme úklid v okolí nádob na tříděný odpad a podílíme se na odvozu 

velkoobjemového odpadu 
• Dle požadavků jsme zajistili přistavení dalších nádob na tříděný odpad 

Veřejně prospěšné práce 
• Veřejně prospěšné práce jsou významnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti v naší obci. 

Jedná se o časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných 
prostranství, úklidu komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch obce. Tyto pracovní 
příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce. V současnosti zaměstnáváme 
čtyři občany naší obce 

Cestovní ruch a životní prostředí  
• Obec pořídila nové webové stránky (více informací - cestovní ruch, volný čas, rezervace sportu, 

aj.)  
• Pokračovala obnova alejí v extravilánu obce – vysazeno bylo 100 ks líp srdčitých (grant Nadace 

ČEZ 190.000,- Kč, dotace AOPK 110.000,- Kč) 
• Věnovali jsme se sečení příkopů podél alejí, prováděli jsme kompletní údržbu zeleně v obci 
• V letošním roce jsme zahájili rekonstrukci a novou výsadbu svahu za základní a mateřskou 

školou na ulici Střední  (má i edukační charakter), akce bude ukončena v jarních měsících 
příštího roku provedením zálivky vysazených stromů a keřů, pokosením svahu 

• Zajistili jsme ořez stromů, které ohrožovaly bezpečnost osob 
• Vzniklo nové zvláště chráněné území v kraji – golfové hřiště a přilehlé aleje 

Vzdělání, kultura a sport, informovanost občanů 

• Získali jsme dotaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
na výstavbu šaten v areálu „Baumšula“ 

• V tělocvičně byla prováděna pravidelná údržba plochy, topení    
• V oblasti kultury jsme pořádali nové nebo již tradiční akce -  Novoroční koncert, Tradiční ples 

obce, Malování velikonočních kraslic, Výstava panenek, Pálení čarodějnic, Stavění a Kácení 
máje – Den dětí, Vítání občánků, Setkání s jubilanty, Koncert u příležitosti 300 let kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a Noci kostelů, Strassenfest, Pivní slavnosti, Zdobení adventních 
věnců, Zpívání u stromečku. Kulturní komise pořádá různé vzdělávací přednášky a nesmíme 
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opomenout vyzvednout kulturní akce místních spolků a sdružení. Důležité je připomenout 
rozvoj akcí, které jsou zcela nezávislé na aktivitách obce a vycházejí z dobrých mezilidských 
vztahů 

• Knihovna byla doplněna doporučenou literaturou pro maturanty a žáky základní školy. Spolu 
s nově zakoupenou literaturou, regionálními putovními soubory i darovanými soubory knih je 
zde velký výběr klasické i moderní literatury 

• Dle našeho názoru došlo ke zvýšení informovanosti Vás, občanů, častější periodicitou vydávání 
„Šilheřovického zpravodaje“ a rozšířením témat, kterými se zabývá, velkým přínosem 
pro předání informací je využití místního rozhlasu    

Bezpečnost a zásahová jednotka obce 
• V rozpočtu na rok 2013 jsme vyhradili finance na zajištění větší bezpečnosti v obci v době 

letních prázdnin, kdy jsme využívali služeb bezpečnostní agentury 
• Zásahové jednotce naší obce byly zakoupeny prostředky usnadňující jejich práci v terénu  
• Nadále se budeme snažit o povolení instalace inteligentních semaforů v naší obci. Prozatím 

se k jejich osazení staví Policie ČR odmítavě 
• Byla provedena repase cisternového hasičského vozu  
• Finančně jsme se podíleli na zřízení nových šaten pro hasiče 

Spolkový život v obci a římskokatolická farnost 
• Velmi si vážíme práce, kterou odvádějí spolky v obci – TJ Sokol, Unie rodičů, , Klub důchodců, 

Sdružení rybářů 
• Poděkování si také zaslouží římskokatolická farnost, která organizovala výročí 300 let trvání 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. Také my jsme přispěli stotisícovou dotací  

Financování aktivit obce 
• Získané prostředky z dotací jsou postupně bezproblémově propláceny 
• V tomto roce jsme zahájili splácení úvěru, který byl p řijat na opravu koryta potoka (v tomto 

roce bylo splaceno 1,5 mil.)   

Projektové dokumentace staveb zadané ke zpracování v roce 2013 
• Vycházeli jsme již ze zpracovaných projektových dokumentací, nově byly zpracovány pouze 

dokumentace dopravního značení 

Připravované žádosti o dotaci  
• Regionální operační program Moravskoslezsko – Rekonstrukce autobusové zastávky 

„Fulneček“ 
• Operační program Životní prostředí 50. výzva – Regenerace zeleně obce Šilheřovice – 1. etapa 
• Operační program Životní prostředí 50. výzva – Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad 

potokem 
• Ministerstvo pro místní rozvoj, podpora výstavby technické infrastruktury – Prodloužení 

kanalizačního řadu pro odvedení povrchových a dešťových vod v ulici Kostelní  
• Operační program životního prostředí – Prodloužení kanalizačního řadu pro odvedení 

splaškových vod v ulici Kostelní 
• Bohužel ani v roce 2013 nebyly vypsány žádné dotační tituly na získání finančních prostředků 

na úpravu veřejného prostranství (šilheřovické náměstí) - dotace  byly určeny pouze pro obce 
do 500 obyvatel.  

Podané žádosti o dotaci v roce 2013 

• Nadace ČEZ – Stromy 2013, dopravní hřiště 
• Ministerstvo životního prostředí – Doplnění historické lipové aleje v pásmu EVL II. etapa 
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• Moravskoslezský kraj – příspěvek na údržbu zeleně 
• Ministerstvo pro místní rozvoj, podpora výstavby technické infrastruktury – 13 TI Šilheřovice - 

Komunikace U Obory 
• Operační program Životní prostředí – Sadové úpravy veřejných ploch – svah za ZŠ ulice 

Střední 
• Operační program životního prostředí Fond soudržnosti – Studie proveditelnosti k realizaci 

přírodě blízkých protipovodňových opatření 
• Ministerstvo životního prostředí – Zelená úsporám – Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 

ZŠ a MŠ na ulici Kostelní 

Územní plán obce 
• Byly provedeny opravy zadání územního plánu dle podmínek nového stavebního zákona 

a po jejich projednání dojde ke schválení územního plánu obce v počátečních měsících roku 
2014 

 
Ing. Jarmila Thomasová, v.r.               Mgr. Radek Kaňa, v.r.  Mgr. Petr Prášek, v.r. 
 
 
 

 

RADA OBCE 
  
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 11. 2013 č. 82/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 82/2013/3 Investiční a neinvestiční akce a jejich priority uskutečnění v roce 2014 
ad 82/2013/5 Znění „Smlouvy o reklamě a propagaci“ s firmou cresco finance a. s., Revoluční 

904/30, 794 01 Krnov, ve které se firma zavazuje poskytnout částku 5.000,- Kč 
za poskytnutou reklamu a propagaci jména firmy a jejich výrobk ů na kulturní akci 
obce 

ad 82/2013/7 Převedení pojistné smlouvy č. 15940802, která je vedena u ČSOB Pojišťovny, a. s., 
k makléřské společnosti cresco finance a. s. se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 
Krnov 

 
RO pověřuje: 
ad 82/2013/4 Starostku obce projednáním možnosti odkoupení ocenění parcely bez označení 

o výměře 13 m2 – plocha zastavěná přístupovým schodištěm k budově čp. 5 
a parcely p. č. 1443/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 670 m2, které 
jsou v majetku Tělovýchovné jednoty Ostrava 

ad 82/2013/16 Starostku obce zajištěním možnosti podat žádost o dotaci v rámci prioritní osy 1 - 
Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální 
silniční dopravní infrastruktury, díl čí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost 
na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cílem je zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu na komunikacích. 

ad 82/2013/17 Starostku obce zajištěním možnosti podání žádosti o dotaci pro rok 2014 u Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Termín podání žádostí o příspěvek je do 7. 1. 2014. 
Cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích. 

 
RO bere na vědomí: 
ad 82/2013/2 Informaci starostky obce o zahájení prací na inventarizaci majetku obce 

Šilheřovice za rok 2013 
ad 82/2013/3 Informaci starostky obce o zahájení prací na sestavení rozpočtu obce pro rok 2014 
ad 82/2013/4 Informaci starostky obce o vyhotovení znaleckého posudku č. 2013-1208 o ceně 

nemovitostí, jehož cílem bylo ocenění parcely bez označení o výměře 13 m2 – plocha 
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zastavěná přístupovým schodištěm k budově čp. 5 a parcely p. č. 1443/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 670 m2 

ad 82/2013/19 Koncepci rozvoje ZŠ a MŠ Šilheřovice v letech 2013 – 2016, kterou zpracovala 
ředitelka školy Mgr. Silvie Žvaková 

ad 82/2013/20 Organizační řád ZŠ a MŠ Šilheřovice, část 2 Školní řád, který zpracovala ředitelka 
školy Mgr. Silvie Žvaková 

 
RO neschvaluje: 
ad 82/2013/18 Povolit sběr jmelí Campanula půjčovna s. r. o., Nádražní 116, 702 00 Ostrava na 

pasecké cestě 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 11. 2013 č. 83/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 83/2013/4 Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování z Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – 
Polská republika 2007 – 2013 č. ERS-CZ/2013/03592 – „Vybudování 
protipovodňového systému na česko-polském pohraničí“. Předmětem dodatku je 
změna termínu ukončení fyzické realizace mikroprojektu, a to z 30. 11. 2013 
na 31. 12. 2013 a prodloužení doby realizace mikroprojektu, a to z 9 měsíců na 10 
měsíců 

ad 83/2013/8 Provedení 1 vrtu pro tepelné čerpadlo typu ZEMĚ – VODA pro rodinný dům na 
parcele p. č. 310 v k. ú. Šilheřovice 

ad 83/2013/15 Nákup traktoru KIOTI CK 2810 s hydrostatickou převodovkou za cenu 542.580,- 
Kč bez DPH. Dodavatelem je firma CHLEBIŠ s. r. o., Hrnčířská 266/14, 748 01 
Hlučín. Úhrada bude prováděna formou leasingových splátek ve výši cca 15.000,- 
Kč měsíčně počínaje lednem 2014 

ad 83/2013/16 Podání žádosti o dotaci u Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
v prioritní ose 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost. Výzva je zaměřena 
na bezpečnost na komunikacích a vybudování bezbariérové zastávky veřejné 
dopravy 

ad 83/2013/17 Podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva 
č. 50, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblasti 
podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur. Název projektu: „Regenerace zeleně 
obce Šilheřovice – I. etapa“ 

ad 83/2013/18 Podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, a to na výstavbu místní 
komunikace U Obory – 13 TI Šilheřovice 

ad 83/2013/19 Podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, a to na výstavbu dešťové 
kanalizace na ulici Kostelní 

 
RO pověřuje: 
ad 83/2013/2 Starostku obce zajištěním ocenění pozemků znaleckým posudkem komunikace 

„Důlky“ rozd ělených geometrickým plánem č. 1434-18/2013 vyhotoveným 
Ing. Romanem Novotným, Kasárenská 68/4, 746 01 Opava 

ad 83/2013/7 Ekonomku obce řídit se doporučeními auditora obce, které vyplynuly 
z provedeného dílčího přezkoumání hospodaření obce Šilheřovice za období 
od 30. 9. 2013 

 Starostku obce informovat zastupitele obce na prosincovém zastupitelstvu 
o výsledcích dílčího přezkumu hospodaření obce Šilheřovice za rok 2013 
do 30. 9. 2013 

ad 83/2013/16 Starostku obce zajištěním podáním žádosti o dotaci v rámci prioritní osy 1 – 
Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální 
silniční dopravní infrastruktury, díl čí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost 
na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Cílem je vybudování autobusové zastávky 
„Fulneček“. 
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ad 83/2013/17 Starostku obce zajištěním podání žádosti o dotaci pro rok 2014 v rámci Operačního 
programu Životní prostředí – výzva č. 50, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu 
přírody a krajiny, primární oblasti podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur. 
Název projektu: „Regenerace zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“, způsobilé výdaje 
994.862,- Kč. Žádost o dotaci vypracuje firma civik, Náměstí republiky 11, 591 01 
Žďár nad Sázavou – Mgr. Zdeněk Navrátil 

ad 83/2013/18 Starostku obce zajištěním podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, 
a to na výstavbu místní komunikace U Obory – 13 TI Šilheřovice, firmou 
Sella s. r. o., Vrbová 655, 562 01 Ústní nad Orlicí 

 Starostku obce odstoupením od smlouvy o dílo č. S14-037-0036 podepsanou 
s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína – 
na akci 13 TI Šilheřovice z důvodu nepřidělení dotace z MMR ČR 

ad 83/2013/19 Starostku obce zajištěním podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, 
a to na výstavbu dešťové kanalizace, firmou Sella s. r. o., Vrbová 655, 562 01 Ústní 
nad Orlicí 

ad 83/2013/20 Starostku obce prověřením možnosti podání žádosti o dotaci na výstavbu splaškové 
kanalizace na ulici Kostelní 

 
RO bere na vědomí: 
ad 83/2013/1 Informaci o existenci obecně prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou“ 
ad 83/2013/5 Informaci starostky obce o průběhu projektu v rámci Operačního programu 

přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 2007 – 2013 č. ERS-CZ/2013/03592 
– „Vybudování protipovodňového systému na česko-polském pohraničí“, a to 
o proběhlém školení a nadcházejícím cvičení hasičů ve spolupráci s povodňovou 
komisí obce 

ad 83/2013/6 Schválení změny č. 2 projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Šilheřovice“, která spočívala ve změně celkové délky kanalizace z 276 m na 284,75 
metrů 

ad 83/2013/7 Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Šilheřovice za rok 2013 
ad 83/2013/11 Vyhodnocení projektu Nadačního programu roku 2013 s názvem KAHAN CUP 

2013 – vyúčtování dotace, kterou poskytla obec Nadaci LANDEK OSTRAVA. 
Záměrem projektu bylo uspořádání dalšího ročníku turnaje v basketbalu školní 
mládeže, jehož podstatnou součástí bylo seznámení mládeže s historií města 
Ostravy a především s významem hornictví pro její rozvoj 

 
RO rozhodla: 
ad 83/2013/3 Přijmout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou 

na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Šilheřovice ve výši 103.500,- Kč za podmínky, že Zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje rozhodne o poskytnutí dotace 

ad 83/2013/13 O zrušení provozu tělocvičny ve dnech 24. 12. 2013, 25. 12. 2013, 26. 12. 2013, 
31. 12. 2013 a dne 1. 1. 2014 

ad 83/2013/14 O výši úhrady za využití ping-pongového stolu ve vestibulu tělocvičny, a to 50,- 
Kč/osobu/hod. 

 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 12. 2013 č. 84/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 84/2013/4 Rozpočtový výhled obce Šilheřovice na léta 2015 – 2016 v předloženém znění 
ad 84/2013/7 Rozhodnutí starostky obce jmenovat do funkce kronikářky obce paní BcA. Dagmar 

Václavíkovou 
 
RO pověřuje: 
ad 84/2013/6 Starostku obce zařadit požadavek TJ Ostrava na směnu svých pozemků 

p. č. 1442/1. Ostatní plocha o výměře 660 m2 a p. č. 1443/3, ostatní plocha o výměře 
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670 m2 v k. ú. Šilheřovice za pozemky obce p. č. 393, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 356 m2, p. č. 390/7, zahrada o výměře 457 m2 a p.č. 392, zahrada o výměře 
345 m2 v k. ú. Šilheřovice na 18. jednání zastupitelstva obce, které proběhne 
dne 18. 12. 2013. 

 
RO bere na vědomí: 
ad 84/2013/1 Prezentaci neziskové organizace „Energie pod kontrolou“. O možnosti zapojení 

naší obce do tohoto projektu rozhodnou členové rady obce na svém zasedání 
dne 16. 12. 2013. 

 
RO projednala: 
ad 84/2013/3 Návrh rozpočtu obce pro rok 2014 
 
RO doporučuje: 
ad 84/2013/3 Schválit návrh rozpočtu obce pro rok 2014 na 18. jednání Zastupitelstva obce 

Šilheřovice dne 18. 12. 2013 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 12. 2013 č. 85/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 85/2013/2 Znění podnájemní smlouvy o nájmu traktoru KIOTI CK 281 0 H pronajímatele 

firmy CHLEBIŠ s. r. o., se sídlem Hrnčířská 266/14, 748 01 Hlučín na období 
od 9. 12. 2013 do 8. 12. 2016 s možností odkoupení traktoru za zůstatkovou cenu. 
Měsíční nájem činí 12. 350,- Kč bez DPH. 

ad 85/2013/3 Znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Sadové úpravy 
veřejných ploch – SO 01 Svah u MŠ – p. č. 4/1“. Jedná se o prodloužení termínu 
realizace díla z 30. 11. 2013 na 31. 5. 2014. Důvodem je dodržení správného 
technologického postupu realizace projektu vzhledem ke klimatickým podmínkám. 
Další změnou je technologický postup při rekonstrukci travní plochy. Zm ěny jsou 
provedeny bez dopadu na výši ceny díla. 

 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 12. 2013 č. 86/2013 
 
RO schvaluje: 
ad 86/2013/1 Znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 

se zřízením stavby plynárenského zařízení „Prodloužení STL plynovodu 
na ul. U Obory, Šilheřovice, číslo stavby 9900076351“ včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku p. č. 1619/16 v k. ú. 
Šilheřovice 

ad 86/2013/2 Znění Zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku 
záložního systému napájení kamer v rámci projektu „Vybudování 
protipovodňového systému na česko-polském pohraničí“ 

 Členy výběrové komise v rámci výběrového řízení na dodávku záložního systému 
napájení kamer projektu „Vybudování protipovodňového systému na česko-
polském pohraničí“ – Ing. Jarmilu Thomasovou, p. Ivetu Čecháčkovou, p. Lenku 
Pecháčkovou 

ad 86/2013/4 Cenový výměr č. 1/2013 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou OZO 
Ostrava, s. r. o. na území obce Šilheřovice v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 

ad 86/2013/5 Podání výpovědi Smlouvy o výpůjčce č. OS201320002758 ze dne 21. 5. 2013, která 
byla uzavřena s firmou EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha. 
Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná plynout prvním dnem kalendářního 
čtvrtletí následujícího po doručení výpovědi 
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HOSPODAŘENÍ OBCE 
  
 
Stav finančních prostředků obce ke dni 30. 11. 2013:     2.799.356,80 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2013: 

Výběrové řízení Studie proveditelnosti přírodě blízkých 
protipovodňových opatření 

 
60.500,00 

Obnova historické aleje 182.400,00 
Zadávací dokumentace – sadové úpravy svahu za ZŠ ulice Střední 15.000,00 
Elektrocentrála pro JSDH 13.490,00 
Záloha el. energie  – ČOV, VO, OÚ, bytové a nebytové domy 77.527,00 
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 225.000,00 
Splátka leasingu – fekální vůz 10.612,00 
Nájem traktor 16.335,00 
OZO – komunální odpad 10/2013 81.888,00 
OZO – komunální odpad 9/2013 79.129,00 
Protipovodňový kamerový systém 483.564,00 
SmVaK – voda 10/2013 187.491,00 
Vyhotovení geometrického plánu - Důlky 14.000,00 
Zrušení havarijních komínů na budově ZŠ na ulici Střední 29.920,00 
Dopravní obslužnost 4. Q 2013 41.423,00 
Záloha plynu 6.200,00 
Spotřeba el. energie v tělocvičně 78.861,00 

 
Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu a údržbou 
obce. 
 
 

 

NÁVRH ZMĚNY JÍZDNÍHO ŘÁDU AUTOBUSU LINKY 68 
  
Vážení občané,  
 
     Koordinátor ODIS s.r.o. zaslal obci v návaznosti na navýšení částky za dopravní obslužnost, 
kterou by obec měla hradit v roce 2014 navíc oproti roku 2013 (165.698,- Kč), dva návrhy na 
redukci spojů linky č. 68 (910068). Termín, který přichází v úvahu  pro změnu jízdního řádu,  je 
měsíc březen 2014. 
 
     Vážení občané, žádám Vás o písemné nebo ústní reakce (je možno také mailem na adresu 
starosta@silherovice.cz) k níže uvedeným změnám pro rozhodnutí v radě obce v termínu 
do 31.12.2013. 
 
Varianta 1: 
 
Návrh na zrušení spojů uvedených v tabulce níže: 
 

Č. spoje Jezdí ve dnech Odjezd z autobusové zastávky Čas odjezdu 
 
376 

 
Neděle 

 
Šilheřovice - Ricka 

 
22:01 

 
373 

 
Neděle 

 
Ostrava - Muglinovská 

 
21:27 
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Při schválení této varianty obec bude platit v roce 2014 za dopravní obslužnost  o 30.404,- Kč více 
než v roce 2013. 
 
Varianta 2: 
 
Návrh na zrušení spojů uvedených v tabulce níže: 
 

Č. spoje Jezdí ve dnech Odjezd z autobusové zastávky Čas odjezdu 
 
376 

 
Neděle 

 
Šilheřovice - Ricka 

 
22:01 

 
373 

 
Neděle 

 
Ostrava - Muglinovská 

 
21:27 

 
64 

 
Pracovní dny 

 
Šilheřovice - Ricka 

 
22:11 

 
63 

 
Pracovní dny 

 
Ostrava - Muglinovská 

 
21:37 

 
314 

 
Sobota 

 
Šilheřovice - Ricka 

 
06:01 

 
303 

 
Sobota 

 
Ostrava - Muglinovská 

 
05:27 

 
370 

 
Neděle 

 
Šilheřovice - Ricka 

 
19:18 

 
351 

 
Neděle 

 
Ostrava - Muglinovská 

 
19:49 

 
 
Při schválení této varianty obec bude platit v roce 2014 za dopravní obslužnost  o 469,- Kč více než 
v roce 2013. 
 
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce 
 

  

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
 
Úřední hodiny Obecního úřadu 
 
Vážení spoluobčané, 
 

od 23. 12. 2013 do 01. 01. 2014 bude Obecní úřad v Šilheřovicích uzavřen! 
 
 
Nepojedeš, pokud nevyměníš 
 
Upozorňujeme všechny řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004, že jsou povinni tento vyměnit do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 budou v platnosti pouze 
řidičské průkazy vzoru Evropských společenství, které se začaly vydávat od 1. 5.2004. 
Podle aktuální informace z ministerstva dopravy o řidičských průkazech podléhajících povinné 
výměně ve správním obvodu města Hlučín scházelo ke konci měsíce září vyměnit cca 1 150 
řidičských průkazů. 
Pro výměnu řidičského průkazu je třeba s sebou vzít: 

- platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz), 
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání 

žádosti a zobrazujícího žadatele v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy 



- 11 - 

 

od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly 
a bez pokrývky hlavy, 

- řidičský průkaz, kterému končí platnost. 
Ti řidiči, kteří používají ke čtení dioptrické brýle, by neměli zapomenout je vzít s sebou. Je nutné 
vypsat a podepsat žádost. 
Řidičský průkaz je možno vyměnit na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy “C“, v úředních hodinách, 
a to: 
Pondělí a středa 8 – 17 hod 
Úterý a čtvrtek 8 – 14 hod 
Pátek:  pouze přes rezervační systém. 
(Na rezervační systém je možno se připojit na internetové adrese: www.hlucin.cz. Na obrazovce 
se objeví, kromě jiného, v levé polovině obrazovky nabídka: Dopravní agendy, dále Rezervační 
systém návštěv. Po jejím rozkliknutí najdete datum a příslušný registr, na kterém si lze rezervovat 
čas návštěvy). 
Pokud chcete vědět více o výměně řidičských průkazů, je možno najít na internetové adrese: 
www.vymentesiridicak.cz. 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
 
 
Hlášené akce v roce 2014 
 
11. 01. 2014 Obecní ples 
12. 01. 2014 Novoroční koncert 
18. 01. 2014 Farní ples 
25. 01. 2014 ples TJ Sokol Šilheřovice 
01. 02. 2014 ples SDH Šilheřovice 
15. 02. 2014 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice 
22. 02. 2014 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice (dětský) 
02. 03. 2014 ples MŠ Šilheřovice (dětský) 
 
 
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

 
Sdružení obcí Hlučínska aktivně pracovalo i v roce 2013 
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Konec roku je v každé oblasti našeho života ve znamení bilancování dosažených výsledků 
a představování výhledů do budoucna do roku nadcházejícího. A že toho ve Sdružení obcí 
Hlučínska nebylo málo….. 
 
V roce 2013 totiž Sdružení obcí Hlučínska opět realizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji 
regionu a spokojenosti obyvatelstva v něm žijící. Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace 
kulturních a společenských akcí, jako např. Bál Hlučínska v Kravařích, Den učitelů v Hlučíně, 
Setkání chrámových sborů Hlučínska v Píšti, Setkání schol regionu Hlučínska ve Strahovicích, 
Festivaly přeshraniční kultury v Tworkow ě a v Hlučíně, setkání a spolupráce s podnikateli 
a zemědělci, Darování krve se starosty Hlučínska a mnoho dalších akcí pro veřejnost. 
 
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo 
národních programů. V letošním roce obdrželo dotace na realizaci projektů „Výměnou zkušeností 
ke zkvalitnění života na Hlučínsku“ (MMR), „Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku“ (SZIF) 
a „Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ (MSK).  
 
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak 
byly dotace na projekty "Partnerstvím k poznávání regionu" a "Na kole bez hranic" (Euroregion 
Silesia - CZ) v rámci kterých byly vydány propagační materiály a cyklomapy. 
 
V letošním roce byly navíc ukončeny také 2 další projekty financované z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika  - Polská republika 2007 – 2013, a to „Partnerstvím 
k propagaci regionu“, v rámci kterého se SOH i polské gminy prezentovaly na výstavách cestovního 
ruchu Regiontour 2013 v Brně (17. - 20. 1. 2013) a GLOB 2013 v Katowicích (22. - 24. 3. 2013) 
a „Festival přeshraniční kultury“ , v rámci kterého proběhly dva festivaly (2. 6. v Tworkowě 
a 14. 7. v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní soubory z Hlučínska i spolupracujících 
polských gmin a byl vydán společný česko-polský zpěvník lidových písní. 
 
Významným projektem pro rozvoj cestovního ruchu je jistě projekt „Česko-polský příběh na mapě 
regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého bude vytvořen interaktivní mapový 
portál ve 4 jazykových mutacích a aplikace pro chytré telefony. 
V létě byla zahájena realizace šestého společného projektu „Hlu čínsko a polské gminy očima malířů 
a fotografů“ v rámci kterého proběhla fotografická soutěž pro veřejnost a byl vytvořen společný 
česko-polský kalendář s fotografiemi. V příštím roce nás čekají dva malířské plenéry a výstavy 
s prezentací vytvořených obrazů a fotografií. 
 
V lednu 2014 bude zahájeno vzdělávání v rámci projektu „Zahrada plná plodů a radosti“ (SZIF) 
jehož cílem bude prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství. 
 
V současné době probíhají přípravy realizace projektu „Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji 
regionu Hlučínska a partnerských gmin“, jehož součástí bude opět prezentace na veletrzích 
cestovního ruchu v Brně a v Katowicích v roce 2014 a dva vzdělávací zájezdy pro představitele SOH 
a polských gmin. 
 
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska, 
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.  
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů naleznete 
na www.hlucinsko.com nebo také na internetové televizi www.hlucinsko.tv . 
 
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem krásné a klidné prožití Vánočních svátků, úspěšný vstup 
do roku 2014 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, 
vedoucím souborů, občanům, spolkům, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem 
podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu. 
 
Mgr. Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska 
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BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 
Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v domácnostech  
 
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila na konci listopadu projekt s názvem Čistý 
komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je webová a mobilní aplikace, která umožňuje 
obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a motivovat 
tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění. Fotky kouřících komínů můžou 
obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese: www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html  
 
Organizátoři k této aktivit ě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy ohledně sousedů, kteří 
jim svým topením znepříjemňují život. Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče motivuje k 
výměně starého kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti. Pilotní 
projekt je vytvořen pro použití v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu budeme 
případně uvažovat o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“ 
 
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou poměrně omezené. Cílem 
aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťují své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí 
obtěžovat a nabídnou jim možnosti, jak tento stav mohou změnit. 
 
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí 
Moravskoslezského kraje pro rok 2013. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  logo 
 

                                            náhled aplikace v mobilu 
 
 
Škodlivé tuky: ve světě se proti nim bojuje, Česko mlčí 
zdroj: www.dtest.cz 
 
Transmastné kyseliny, které vznikají při průmyslovém zpracování rostlinných tuků, prokazatelně 
škodí lidskému zdraví. Některé státy proti nim aktivn ě bojují, česká legislativa je ke složení tuků 
nabízených na našem trhu velmi benevolentní. dTest se proto bude snažit vyvolat i u nás diskuzi, 
která by mohla vést ke změně předpisů.   
Náš listopadový test jedlých tuků odhalil velmi vysoké hodnoty zdraví škodlivých transmastných 
kyselin - v některých výrobcích byly více než desetkrát vyšší, než v současné době povoluje dánská, 
rakouská nebo švýcarská legislativa. Plánujeme proto zaslat výsledky těchto testů na ministerstva 
zdravotnictví a zemědělství ve snaze vyvolat diskuzi o možných změnách v české legislativě. 
Inspiraci je možné hledat v zahraničí. 
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Dánsko boduje 
Jako první se na zteč proti trans tuk ům vydalo Dánsko. Skutečnost, že se podařilo najít zdravější 
náhradu za tuky s vysokým obsahem transmastných kyselin, dokládá ředitel odboru pro zdravotní 
politiku ministerstva zemědělství Paolo M. Drosby na příkladu sítě rychlého občerstvení 
McDonald’s. Údaje se týkají pouze dánských poboček amerického stravovacího řetězce. Zatímco 
před regulací dosahoval v dánských restauracích McDonald’s podíl transmastných kyselin v tucích 
osmi procent, v současnosti už je na nule. Servírované hranolky nejsou o nic méně křupavé. 
 
Spojené státy na půli cesty 
Ve Spojených státech zavedl Americký úřad pro potraviny a léky (FDA) od roku 2006 povinnost 
uvádět na obalech potravin údaj o podílu transmastných kyselin v tucích a výrobcích z nich. 
Spotřebitel je tak alespoň informován a může si vybírat. Jenže problém je ještě jinde. Ne vždy totiž 
američtí výrobci potravin informují spot řebitele pravdivě, když zkreslenými údaji na obalech 
vydávají své výrobky za zdravější, než ve skutečnosti jsou. 
Do boje proti klamavému označování výživových údajů na potravinách loni vytáhl americký 
právník Don Barrett, který proslul tím, že na tabákových koncernech vysoudil 240 miliard dolarů 
odškodného pro oběti kouření. Nyní v zájmu zdraví spotřebitelů žene k soudu potravinářské 
giganty, jako jsou Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mars, Kraft či Unilever kvůli nepravdivým údajům 
na obalech. Právník Barrett chce, aby firmy stáhly chybně označené výrobky z trhu a spotřebitelům 
vrátili peníze. Jedním z přistižených hříšníků má být i společnost PepsiCo, která na sáčcích s 
křupkami Lay´s crisps deklaruje, že obsahují nula procent transmastných kyselin, což podle 
Barretta není pravda. 
 
Boj za pravdivé informace nejen u tuků 
Americký právník se informacím na etiketách potravin intenzivně věnuje a bere si na mušku i jiné 
případy. Například výrobce jogurtů Chobani místo slova cukr uvádí ve složení potraviny 
odpařenou třtinovou šťávu. Je to sice totéž, avšak zní to zdravěji a přírodněji. „P ůsobí to úsměvně, 
ale není to k smíchu, jste-li matkou dítěte, které má cukrovku,“ řekl Don Barrett pro zpravodajství 
americké stanice ABC News. Takto klamavé označování potravin je podle něj zločin. Chce proto, 
aby se výrobky s tímto označením přestaly prodávat a spotřebitelé dostali zpět peníze. 
Příkladů má mnohem více: třeba nejmenovaný výrobce nápojů na obalu plechovky s limonádou 
deklaruje 140 kcal energie, ve skutečnosti však výrobek má 180 kcal. Dalším případem 
nepravdivého označení je snack z „čistě přírodních ingrediencí“, v němž však jsou chemické 
konzervanty a příchutě. „Označování musí být pravdivé. Jestliže není, pak je prodej výrobku 
nezákonný,“ trvá na svém Don Barrett ve vyjádřeních pro americká média. Důkazy pro soud budou 
podle něj jednoduché. Postačí k tomu obaly s nepravdivými informacemi. 
 
 

Úsporné zářivky nejvíce třídí v Praze, Královéhradeckém a Jihočeském kraji 
 
 
 
 

Loni firmy a domácnosti odevzdaly k recyklaci zhruba pět milionů kusů úsporných zářivek. Nejvíce 
„úsporek“ sebrali v Praze a Moravskoslezském kraji. V přepočtu na obyvatele jsou ale bezkonkurenčně 
nejlepší Praha, Královéhradecký a Jihočeský kraj. Do přírody se tak díky odborné recyklaci „úsporek“ 
nedostalo 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu 80 Máchových jezer. 
 
PRAHA, 14. května 2012 – Češi jsou ve sběru a recyklaci úsporných žárovek rok od roku lepší. 
Nejvíce se „úsporek“ sebralo v Praze (144,1 t), Moravskoslezském (91,6 t) a Středočeském (79,4 t) 
kraji. Na konci žebříčku se umístily kraje Karlovarský (16,58 t), Liberecký (24,3 t) a Pardubický 
(33,2 t). 
 



- 15 - 

 

Nejaktivnější v recyklaci jsou hlavně firmy: „Zatím se do sběru zapojilo zhruba 40 % domácností. 
Běžné spotřebitele se daří k odevzdání vysloužilých úporných žárovek přimět osvětou pomaleji,“ 

říká Radoslav Chmela, zástupce 
společnosti EKOLAMP, která 
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci 
osvětlovacích zařízení. 
 
O ochotě chránit životní prostředí však 
více vypovídá počet sesbíraných 
žárovek na jednoho obyvatele kraje. 
„V tomto ohledu si nejlépe vede Praha, 
Královéhradecký a Jihočeský kraj, kde 
každý občan sebral téměř jednu 
úspornou žárovku (0,75 žárovky). 
Nejméně úspěšné byly kraje 

Karlovarský a Liberecký, kde každý odevzdal k recyklaci jen 0,34 žárovky,“ shrnuje Radoslav 
Chmela. 
 
Lepší výsledky v ekologické likvidaci úsporných žárovek 
některých kraj ů lze přičíst širší síti sběrných míst a hlavně 

ekologičtějšímu smýšlení obyvatel. „Řada domácností stále 
nelikviduje nebezpečný odpad řádným způsobem a to se odráží 
i v národních statistikách. Je to patrné zejména 
v Karlovarském a Libereckém kraji. EKOLAMP navíc 
poskytuje své služby odborné likvidace úsporných žárovek 
zcela zdarma,“ vysvětluje Radoslav Chmela. 
 
Z výsledků společnosti EKOLAMP vyplývá, že celkem 
tuzemské domácnosti a firmy loni sebraly a předaly k recyklaci 
801 tun světelných zdrojů, což představuje zhruba pět milionů 
kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných 
zdrojů. „Oproti roku 2010 jde o 11% nárůst. Počet vysloužilých 
úsporných zářivek bude nadále stoupat s tím, jak postupně 
nahrazují původní wolframové žárovky, které se na základě 
nařízení Evropské komise postupně stahují z trhu,“ dodává 
Radoslav Chmela. 
 
Záchrana 80 Máchových jezer před znečištěním 

RYCHLÁ FAKTA: 
 

� loni se sebralo 801 tun 
úsporných žárovek a 287 
tun průmyslových svítidel 

� to je o 9 % více než v roce 
2010 

� „úsporky“ k recyklaci vrací 
jen 40 % domácností 

� ročně se recykluje cca 25 kg 
toxické rtuti 

� úsporné žárovky je proto 
nutné recyklovat: 
EKOLAMP z řídil více než 
3000 sběrných míst a 
každým rokem přibývají 
stovky dalších 

� zpětný odběr zdarma zajistí 
i každá elektro prodejna 

� více na www.ekolamp.cz 
� INFO BOX: K recyklaci je 

třeba odevzdávat nejen 
lineární zářivky, ale i malé 
kompaktní, které nahradily 
wolframové. Všechny 
„úsporky“ obsahují 
toxickou rtuť, která při 
nesprávné likvidaci 
zamořuje životní prostředí. 
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Hlavním důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř světelného 
zdroje neškodná a pro svícení nutná. „Loni se jí podařilo zachytit více než 25 kilogramů. Pokud by 
se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu více než jedné vodní nádrže 
Lipno či téměř osmdesáti Máchových jezer,“ vysvětluje hlavní důvody recyklace Radoslav Chmela. 
 
Rtuť představuje zátěž pro životní prostředí jen při neodborné likvidaci. „Zářivku je třeba 
považovat za elektroodpad, který do komunálního odpadu nepatří. Rovněž mobily, počítače nebo 
televize obsahují řadu toxických látek, které musí být odborně recyklovány,“ dodává Chmela. Rtuť 
se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca 2–5 mg), například v klasickém 
teploměru je rtuti 500krát více. 
 
Počet sběrných míst roste: nyní jich je 3300 

V Česku lze vyřazené úsporné zářivky vrátit v jakémkoli obchod ě s 
elektronikou, ve sběrných dvorech obcí (863) či do malých 
sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech 
nebo v řadě firem: „Doposud jsme jich rozmístili více než 1400 a 
jen letos jich přibude dalších zhruba 400. Zájem firem o umístění 
sběrných nádob meziročně narostl o 26 %,“ dodává Radoslav 
Chmela (viz graf).  
 
Více informací o rozmístění těchto nádob v jednotlivých krajích a o 
správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na 
www.ekolamp.cz/o-nas/seznam-sbernych-mist/. 
 
Systém zpětného odběru a recyklace nabízí EKOLAMP zdarma nejen pro domácnosti, ale 
i pro firmy. „Zá řivky za ně ekologicky sesbíráme a zrecyklujeme, postaráme se o veškerou 
administrativu a navíc partnery odměníme za každý kilogram sesbíraných zářivek, výbojek 
a svítidel,“ uzavírá Petr Číhal, obchodní manažer společnosti EKOLAMP. 
 
Více informací poskytne: 

Jan Hlaváč, mediální zástupce společnosti EKOLAMP 
tel.: 777 076 760, jan.hlavac@mediakom.cz 
 
Ing. Radoslav Chmela, PR & Marketing Manager společnosti EKOLAMP 
tel.: 277 775 106, chmela@ekolamp.cz 
 

O společnosti EKOLAMP s.r.o. 

Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými 
pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť 
sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně 
následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. 
 
Více informací na http://www.ekolamp.cz 
 
 

OBR.: Počet instalovaných malých 
sběrných nádob 
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Vážení občané, výše uvedenou sběrnou nádobu naleznete ve vstupních prostorách Obecního 
úřadu v Šilheřovicích, je zde možno také odevzdat lineární (trubicové) zářivky velikosti nad 
40 centimetrů. 
 

 

EKOLOGICKÁ PORADNA 
 

Ježíšku, letos bez odpadu! 
zdroj: www.veronica.cz 
 
Pro většinu z nás jsou Vánoce spojeny kromě jiných rituál ů samozřejmě s vánočními dárky, 
kterými obdarováváme své blízké. Přitom zároveň tušíme, že přepych a plýtvání „není zadarmo", 
ale že tyto dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani naší peněženky. Pokud už dárky 
dáváme a chceme dávat, máme řadu možností, jak pořídit takové, které znamenají menší zátěž 
pro životní prostředí, případně které mohou pomoci a udělat radost i jiným. Je to však i otázka 
rodinných zvyklostí a ochoty je měnit. Přinášíme vám několik tip ů na Vánoce šetrnější, jak 
k přírodě, tak k vám samotným a mnohdy i k vaší peněžence. 
 

 
 
Nemateriální dárky 
Darujte ostatním svůj čas, pozornost či práci (např. v podobě poukazu na hlídání dětí nebo budoucí 
libovolné výpomoci). Pokud by se vám taková pomoc zalíbila, můžete se jí začít věnovat i v nějakém 
místním LETS systému. 
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Nebo věnujte dárkový certifikát, který potvrzuje, že obdarováváte ucelenou částí přírody. 
Například potěšte vaše blízké lesem v Bílých karpatech nebo mokřadní loukou na Vysočině. Pokud 
vám není cizí angličtina, můžete zajít ještě dál a darovat kus deštného pralesa v jednom z vámi 
vybraných států Jižní Ameriky. Je-li pro vás kus lesa nebo louky příliš abstraktní, můžete svým 
blízkým darovat konkrétní jeden strom na Slovensku. Milovníci zvířat jistě uvítají možnost 
adoptovat si břehuli nebo ochránit i více exotičtější zvíře. Na výběr máte leoparda nebo orangutana. 
Můžeme také uvažovat o podpoře nějakého ústavu sociální péče například Hospice u svaté Alžběty, 
nebo dokonce o pomoci dětem v zahraničí formou Adopce na dálku. Skvělý je i projekt Člověka 
v Tísni, skutečný dárek. Jeho prostřednictvím můžete chudým lidem v Africe věnovat například 
kozu, šicí stroj či kanystry na vodu. 

 
Pěkné je dávat dárky, které jsou na první pohled nemateriální, i když samozřejmě jejich výroba již 
zátěž pro životní prostředí znamená: potěšíme své blízké předplatným environmentálního časopisu, 
například Veroniky či Sedmé generace, ale i periodik a knih mimo oblast životního prostředí. Tyto 
typy dárků udělají radost nejen obdarovaným, ale vyjádří zájem a účast na činnosti vydávajících 
organizací, často neziskových. Věnovat lze desítky typů permanentek, vstupenek či poukázek: 
do divadla, na koncert, do kina, na bazén, pro jízdy na koni, pro putování za vínem, masáže, výlet 
po Baťově kanálu či jiných řekách. Předplatit je možné blízkým také nákupy v prodejnách zdravé 
výživy či nákup Fair Trade zboží. Darováním některých ze slevových karet na vlak podpoříte 
přírodně šetrnější cestování. 
Je zajímavé darovat členství v nějaké nevládní organizaci, samozřejmě ne nutně ekologické. 
Například Hnutí Brontosaurus spojuje smysluplnou práci pro přírodu a památky s tvořivými 
programy pro mladé, nebo Hnutí Duha - největší ochranářská organizace u nás. Pokud vás láká 
spíše akčnější dobrovolničení zkuste Greenpeace, nebo jestli máte širší záběr než jen ochranu 
životního prostředí a třeba vám vadí přibývání hypermarketů, zkuste Nesehnutí.  
 
Vlastnoruční dárky 
Vlastnoručně vyráběné dárky dávají skoro všechny malé děti, ale jen velmi málo dospělých. Přitom 
tyto výrobky mají velkou přidanou hodnotu právě proto, že je nedělal nikdo jiný než vy! Rukodělná 
výroba sice vyžaduje vklad ve formě práce a času, který se mnohdy z ekonomického hlediska 
„nevyplatí", její hodnotou je však radost z výroby a porozumění procesu, který se ve výrobě skrývá. 
Nepravidelnosti, kterými se taková věc liší od strojové výroby, se pak stávají její „duší" - zdrojem 
porozumění pro toho, kdo ji dostane jako dar. Navíc tyto dárky mohou mít malou ekologickou 
stopu - když jsou vyrobeny z místních surovin či znovu použitých výrobků. Inspirací mohou být 
doma nasušené bylinky, jablka či houby, podarovat můžete domácí marmeládou, batikovaným 
tri čkem, upletenou šálou, květinou vypěstovanou v květináči. Poradit s výrobou dárků vám mohou 
i lektoři předvánočních dílen, které můžete navštívit v pobočkách SVČ Lužánky v Brně. Pod jejich 
vedením si můžete vytvořit r ůzné originální dárky. Pokud chcete raději vyráb ět v pohodlí svého 
domova a nedělá vám problém angličtina, můžete najít inspiraci na tomto odkazu: 
http://www.thecountrychiccottage.net/2013/11/handmade-gifts-for-adults-over-60-ideas.html?m=1. 
Pro méně rukodělně zdatné může být motivací složení básně či písně, popř. jednoduché ruční 
úkony, jako je výroba originálních obalů na dárky z těch loňských či ušití plátěných pytlíků 
na dárky s vánočními motivy, které vydrží řadu let; ostatně děda Mráz, Weihnachtsmann, Santa 
Claus i Mikuláš nosí dárky v obyčejném pytli! 
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Dárky s dalším efektem 
Materiální dárky, které koupíme, mohou samy přinést další přidanou environmentální či sociální 
hodnotu. Sem patří nákup a následný dar předmětu z umělecké benefiční aukce, jejíž výtěžek jde 
na „bohulibou věc". Například takovou akcí je Bene Fikce divadla Feste. 
Darovat lze také stromky, a to nejen lesní, ale i ovocné, nejlépe regionálních odrůd - v budoucnu 
bude sad oživením nejen venkovské krajiny. Věnovat můžeme dřevěný žížalový kompostér, ptačí či 
netopýří budku, krmítko pro ptáky. 
Firmy a další organizace mohou pro své partnery nakoupit ve větším objemu přáníčka, PéeFka, či 
nejrůznější dárky z chráněných dílen, ústavů, zemí třetího světa, z uprchlických táborů. Vzpomínka 
letí obdarovaným a zároveň pomůžeme těm, kteří jsou na rukodělné tvorbě závislí, a to ne nutně 
finančně, ale spíše tím, že mohou pro někoho smysluplně tvořit. V Ekologickém institutu Veronica 
jsme si nechali vícekrát ušít krásné bavlněné tašky v chráněné dílně - cena je podobná jako 
u bezejmenných tašek ze zahraničí, radost oné dílny byla ale nesrovnatelná. 
 
Certifikované šetrnější dárky 
Nejen na Vánoce se můžeme obdarovávat dárky, které mají k životnímu prostředí šetrnější složku 
nebo sociální rozměr. Nakupujeme místní produkty či výrobky z blízka a z místních surovin, 
biopotraviny, výrobky se značkou ekologicky šetrný výrobek, výrobky ze dřeva, které nesou 
certifikát FSC pro šetrné lesnictví, oblečení z biobavlny, potraviny a rukodělné výrobky se značkou 
Fair Trade. Nákupem těchto výrobků propagujeme šetrnost a povzbuzujeme firmy, aby výrobky 
s deklarovanou šetrností produkovaly. Pozor u některých výrobků se značkou: je zbytečné kupovat 
argentinské biovíno, když můžeme koupit i víno z Moravy. 
Rukodělné místní výrobky lze zakoupit na různých mikulášských a vánočních trzích, 
jen musíme odlišit trhy s tradičními výrobky od trh ů s cetkami. Pro orientaci existují 
ochranné známky regionálních produktů - regionální značky. Například v Bílých 
Karpatech je to známka Tradice Bílých Karpat, podobné značení mají i na Šumavě, 
v Krkonoších, v Moravském krasu, v Beskydech, na Vysočině, v Orlických horách, 
v regionu Moravské Kravařsko či v okolí Jablunkova. 
Do této kategorie patří i nákup vánoční jedličky v květináči. Jejím nákupem nejen 
ušetříme jeden stromek před zničením, ale naopak po vánočním veselení počká 
stromek na své vysazení do lesa. 
 
Ostatní 
I mezi dárky, které nejsou ani místní ani nijak certifikované, si lze vybrat. Je nutné 
přemýšlet, aby přírodě škodily co nejméně. Pro děti kupujeme dřevěné hračky vyrobené u nás, 
nikoliv plastové, a už vůbec ne ty, co jsou vyrobeny z PVC. Kosmetika nemusí být testována 
na zvířatech, a pokud je z biosurovin, tím lépe. Průvodcem a rádcem v ekologicky šetrném 
nakupování vám může být projekt Umění vybírat. 
Krásné dárky najdeme i v antikvariátech, second handech a na burzách: jedněm už dosloužily, ale 
u nás najdou své místo. Vy sami můžete do burz, second handů. Například zajímavým počinem je 
i votoč vohoz, kde můžete zakoupit obnošené oblečení přímo od původního majitele. Nakupte 
v obchůdcích patřícím charitě či útulk ům pro zvířata. Můžete jim i věnovat nevhodné dárky a věci, 
které jste již chtěli vyhodit. Možností je spousta, ale stále platí, že dárkem s nejmenší ekologickou 
stopou je náš zájem, laskavost a objetí, které se nedají koupit za peníze. 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
 
Školská rada 
 
Vážení rodiče, zaměstnanci školy, občané Šilheřovic, 
 
na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 1, 2, byla v září 2013 zvolena Školská rada při ZŠ 
Šilheřovice. Tato bude po dobu dalších tří let pracovat v tomto složení: 
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zástupci obce:   Mgr. Radek Kaňa 
   Pavel Kolaska 
zástupci školy:   Mgr. Ludmila Hlaváčková 
   Mgr. Olga Tichá 
Zástupci rodičů: Kateřina Lazar – Fulnečková 
   Ing. Ivo Tvrdý, MBA 
 
Předsedou Školské rady byl zvolen Ing. Ivo Tvrdý. 
 
Pro komunikaci s rodiči, zaměstnanci školy a občany jsme zřídili e-mailovou adresu, 
prostřednictvím které s námi můžete komunikovat: skolskarada.silherovice@seznam.cz 
 
Vaše návrhy, žádosti připomínky či stížnosti vyřešíme v rámci našich kompetencí, popř. předáme 
kompetentním orgánům. Každé Vaše podání s Vámi projednáme a následně odpovíme písemnou 
formou. 
 
Za Školskou radu v Šilheřovicích 
Ing. Ivo Tvrdý, p ředseda    
 
 
Akce Základní školy v listopadu a prosinci 2013 
 

 Datum Akce 

LISTOPAD 

1.11. 6. – 9. ročník navštívil výstavu v Ostravě Doba měst a hradů 

5.11. 4. a 5. ročník navštívil výstavu v Ostravě Doba měst a hradů 

7.11. Anglické divadlo v Ostravě – 2. stupeň zhlédl představení 
Canterbury tales v angličtině (organizace Mgr. Hluchníková) 

9.11. Žáci 2. stupně si s Mgr. Válovou připravili program pro jubilanty 
z řad seniorů (akce OÚ) 

11.11. Den válečných veteránů – ZŠ se zúčastnila uctění jejich památky 
na místním hřbitově 

12.11. Školení všech pedagogických pracovníků v poskytování první pomoci 
včetně praktického nácviku 

14.11. 
Soutěž v ZOO Ostrava – Létající savci (Mgr. Tichá  

a Mgr. Veřmiřovská) 

22.11. 
Beseda žáků 6. – 9. tř. s Ing. Sochorem o životě v době totalitního 
režimu v rámci projektu Příběhy bezpráví (organizaci zajistila  

Mgr. Řehánková) 

22.11. 

Biskupský den na škole – dostalo se nám velké cti, v tento den 
navštívil naši školu otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz 
v doprovodu svého sekretáře Mgr. Aleše Ligockého a pana faráře 
Mgr. Petra Huvara, aby s žáky 7. – 9. ročníku besedoval o všem, co 
naše děti zajímalo. Velkým přínosem byla bezprostřednost, přátelská 
atmosféra a zajímavé otázky našich žáků. 
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26.11. 

Andřejkova diskotéka v Křižanovicích – jako každý rok byli naši žáci 
pozváni na tuto akci partnerskou školou v Chalupkách.  

Všichni zúčastnění byli nadšeni, škola v Chalupkách zajistila odvoz 
dětí, dozor nad žáky měly Mgr. Fucimanová a Mgr. Válová 

27.11. Povodňový poplach na 1. stupni ZŠ 

28.11. 
Zájezd do Osvětimi – tento poznávací zájezd pro starší děti  

2. stupně je pořádán co 2 roky ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ludgeřovice, 
abychom tak docílili naplnění autobusu. Doprovod žáků Mgr. Tichá 

 

 Datum Akce 

PROSINEC 

4.12. 
Interaktivní výuka v Ostrav ě pro 8. a 9. tř. – ROBOTI  VE 
SLUŽBÁCH  LIDSTVA (organizace: Mgr. Ďurajková), bezplatný 
autobus i vstup 

6.12. 

Mikuláš pro všechny děti ZŠ – jako každoročně celou školu 
obdarovali i postrašili žáci 9. třídy, stejně tak na Mikulášské 
diskotéce, kterou pořádala Unie rodičů. Stihli také navštívit 
mikulášské posezení Klubu důchodců a zjistit, zda byli všichni 
přítomní po celý rok hodní (dozor Mgr. Válová) 

6.12. 
Informa Ostrava – v tento den se o svém budoucím povolání mohli 
žáci dozvědět něco více, měli možnost poznat střední školy, učiliště 
a všechny možnosti své vybrané profese. 

9.12. Mobilní planetárium navštívil se svým programem 1. stupeň ZŠ 

11.12. Školní kolo olympiády z českého jazyka (Mgr. Válová) 

13.12. 
Vánoční výstava výtvarných prací žáků a zpívání u stromečku 

(všichni zaměstnanci základní školy) 

16.12. Přednáška Policie ČR o bezpečnosti pro děti 1. stupně ZŠ 

18.12. Beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou na 2. stupni ZŠ 

                                                                                                 
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková 

 
 
 
„Tiše a ochotně“ vstoupil předvánoční čas i do naší školy. Symbolika celé doby Adventu se odrazila 
i ve vyučování. Příprava vánoční výstavy, vánočního zpívání, mikulášského koledování, výzdoby 
tříd se stala hlavními tématy těchto dnů. 
 
V očích dětí se zapalují plamínky štěstí, radosti a především očekávání nejkrásnějších svátků v roce 
– Vánoc. Tomu všemu však předcházel významný projekt na 2. stupni na téma Příběhy bezpráví. 
Do tohoto příběhu žáky profesionálně zasvětil Ing. Sochorec, který byl přímým spoluúčastníkem 
těžké doby 2. světové války a především zakusil bezpráví celé jeho rodiny v těžkých poválečných 
letech. „Historie – brána do dějin národa“ p řiblížena očima pamětníků přináší žákům hluboké 
poznání. 
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Po této přednášce jsme se s napětím připravovali na významnou návštěvu, kterou byla přítomnost 
Mons. Františka Václava Lobkowicze mezi námi, žáky. Jeho skromnost, trpělivost a vstřícný 
přístup nám všem vyrážel dech. Vykládal, byl zvídavý, odpovídal na dotazy žáků. Ani jsme 
nesledovali, zda zvoní na přestávku, nebo máme dále poslouchat. Celková atmosféra tohoto setkání 
předčila všechna naše očekávání. 
 
I na 1. stupni zažili doslova šok, když školu znenadání „přepadli“ hasiči a při plném provozu 
vyzkoušeli v prostorách školy povodňový poplach. Zároveň byly děti obdarovány dobrými 
svačinkami. 
 
Všimli jste si, že žijeme neustále v jednotlivých vírech událostí. Nepřipadá nám, že čas opět ukrojuje 
poslední hodiny tohoto kalendářního roku. Proto se velmi těšíme na vánoční prázdniny a zároveň 
všem v naší obci chceme popřát klidné, spokojené svátky vánoční a úspěšný vstup do nového 
roku 2014. 
                                                                                                              

Žáci ZŠ Šilheřovice 
 
 
 

 

Základní škola Šilheřovice uskuteční v budově 1. - 5. ročníku 

v pátek 17. ledna 2014 od 10:00 hodin do 17:00 hodin 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO 1. TŘÍDY 

K zápisu, prosím, doneste:   

-  kopii rodného listu dítěte 

                                    -  občanský průkaz 

                                    -  vyplněné dotazníky 

 
 
 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 
Ukončení podzimní části fotbalové sezóny 2013/2014 
 
Dovolte mi, abych Vás informoval o našem fotbale. Začnu našim A mužstvem. První zápasy nebyly 
zrovna vydařené, což mělo za následek 2 body po 5 zápasech. Poté nastoupil nenahraditelný Roman 
Schulla na 2 zápasy, které jsme oba dva vyhráli a již to vypadalo veseleji. Podzimní část jsme 
ukončili výjezdem do Velké Polomi, kde jsme prohráli 4:0, a tak jsme se usadili na 8. místě s 20 
body, což bude dobrý start do jarní části soutěže. Věříme, že mužstvo na sobě v přípravě zapracuje 
a jarní kolo bude úspěšnější a budeme bojovat o přední příčky tabulky. Významným cílem bylo 
odehrát podzim bez zranění, což se i povedlo. 
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B mužstvo na tom bylo citelně hůře, kdy se potýkalo s nedostatkem hráčů, ale také s vyloučeními 
a marodkami. B mužstvo se umístilo na 10. místě s 9 body. Snad se dá B mužstvo přes zimní 
přípravu dohromady a na jaro ukáže soupeřům, kdo to jsou Šilheřovice ☺☺☺☺. 
 
Budu pokračovat naším dorostem, který se umístil na 6. místě s 12 body. I tady se družstvo potýkalo 
hlavně s nedostatkem hráčů a nechutí některých hrát.  
 
Pokračujeme našimi žáky, kteří se usídlili po podzimu na předposledním 8. místě se 3 body. Zde 
byla asi nejvíce cítit absence hráčů. I přes obrovské nasazení a snahu trenérů P. Kloka 
a P. Salingera se stále potýkali s nedostatkem a nechutí některých hráčů hrát fotbal. I p řesto jim 
patří obrovský dík.  
 
A když jsme u toho děkování, tak asi největší dík si zaslouží Roman Schulla, Marcel Janosch 
a Anička Lazarová, kteří se, troufnu si říci, i profesionálně začali věnovat našim nejmenším 
minižákům. Díky tomu se naši nejmenší usadili na 8. místě se 4 body, kdy soupeřili s týmy, jako jsou 
Hlučín či Baník Ostrava, kteří jsou velmi kvalitními soupeři. Toto je přesně cesta, kterou bychom 
se rádi ubírali a vedli náš fotbal. Budoucnost našeho fotbalu je v naší mládeži a její výchově.  
 
Na závěr bych rád poděkoval všem trenérům, vedoucím, asistentům a všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem na fotbalovém podzimu podíleli. Rád bych jim popřál klidné ukončení roku, hezké 
vánoce, šťastný nový rok a hlavně mnoho zdraví a nervů do jarní části soutěže.  
 
Jiří Smolka            
organizační pracovník  
 
 
Poděkování sponzorům  a brigádníkům. 
 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem sponzorům, kteří nás v roce 2013 podporovali nejen 
finančně, ale i materiálně na chodu našeho fotbalu a realizace stavby nových šaten: Obecní úřad 
Šilheřovice, DB Trans,  p. Svěrkoš,  GENETRIX,  M. Fulneček,  L. Vařecha,  P. Hudeček,  
M. Piskalla, MV Stavby Vjačka,  Ostravar, P. Lazar, R. Hoffrichter, J. Rzidký.  
 
Všichni jste si jistě všimli, že se nám podařilo v letošním roce vybudovat hrubou stavbu nových 
šaten. A nejen to. Dostali jsme ji i pod střechu a máme již namontována okna a všechny vnitřní 
příčky. Během zimních časů budeme chystat vše potřebné, abychom na jaře 2014 mohli pokračovat 
a v létě mohli otevřít alespoň spodní část nových šaten, kde se budou nacházet 2 šatny mládeže, 
šatna rozhodčích, každá šatna bude mít vlastní WC a sprchy. Současně s tím bychom chtěli otevřít 
i nové veřejné WC pro ženy.  
 
Ale toto vše by se neobešlo bez obrovského osobního nasazení brigádníků, kteří se na této stavbě 
podíleli. Tímto bych rád jmenovitě poděkoval p. M. Žoffajovi, L. Žoffajovi, M. Wasserbauerovi, 
T. Paskudovi, Z. Žvakovi, otci a synu Kačmařovým, M. Hudečkovi, Š. Kopiovi, J. Šilhanovi, 
J. Thomasovi, J. Buchtovi, Janu Smolkovi, B. Haburovi, R. Redzinovi, R. Schullovi, M. Thomasovi, 
M. Dudkovi, ale i hráčům dorostu a mužům, kteří pomáhali s přesunem materiálu.  
 
Těmto všem patří obrovské poděkování za obětování svého osobního času pro dobro a budoucnost 
našeho fotbalového zázemí.  Věřím, že s jejich pomocí se nám podaří dílo dotáhnout do zdárného 
konce a budeme všichni hrdi na nové šatny, které budou sloužit pro všechny aktivity, které se budou 
v našem areálu odehrávat.      
 
Jiří Smolka            
organizační pracovník 
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POZVÁNKA 
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Vážení rodiče, 

Unie rodičů Šilheřovice se po velkém ohlasu rozhodla opět pořádat  

dne 8. 3. 2014 akci 
 

 DEN PRO ŽENU. 

 

 

 

Tato akce se bude opět pořádat v místní Střední škole hotelnictví, gastronomie 
a služeb SČMSD Šilheřovice.  

Na této akci máme pro všechny ženy bez rozdílu věku připraven bohatý 
program a vynikající pohoštění.  

Nabízíme Vám zakoupení vstupenky na tuto akci ve vánočním motivu jako 
vhodný dárek k letošním Vánocům. 

Vstupenky jsou v předprodeji v Rothschildově cukrárn ě denně                        
od 10:00 do 18:00 hodin. 

Cena vstupenky 300,- Kč. 
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PODĚKOVÁNÍ 
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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. 

 

 
 

 
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: Ing. Radmila Vrbická 
Informa ční zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích 
 
 

 
PF 2014 

 

Až zasvítí hvězda vánočníAž zasvítí hvězda vánočníAž zasvítí hvězda vánočníAž zasvítí hvězda vánoční    
a budete se vracet z půlnoční,a budete se vracet z půlnoční,a budete se vracet z půlnoční,a budete se vracet z půlnoční,    

ať každý má každého rádať každý má každého rádať každý má každého rádať každý má každého rád    
a život začne novou kapitolu psát.a život začne novou kapitolu psát.a život začne novou kapitolu psát.a život začne novou kapitolu psát.    
Krásné prožití Krásné prožití Krásné prožití Krásné prožití vánočních svátkůvánočních svátkůvánočních svátkůvánočních svátků    

a šťastný nový roka šťastný nový roka šťastný nový roka šťastný nový rok....    
Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou přízeň.Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou přízeň.Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou přízeň.Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou přízeň.    

Rothschildova cukrárna.Rothschildova cukrárna.Rothschildova cukrárna.Rothschildova cukrárna.    
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Vážení rodiče,Vážení rodiče,Vážení rodiče,Vážení rodiče,    
    

dovolte nám, dovolte nám, dovolte nám, dovolte nám,     

abychom Vám, Vašim dětem a celé Vaší rodině abychom Vám, Vašim dětem a celé Vaší rodině abychom Vám, Vašim dětem a celé Vaší rodině abychom Vám, Vašim dětem a celé Vaší rodině     

popřáli popřáli popřáli popřáli     

pohodové a klidné Vánoční svátky pohodové a klidné Vánoční svátky pohodové a klidné Vánoční svátky pohodové a klidné Vánoční svátky     

aaaa    hodně zdraví, rodinhodně zdraví, rodinhodně zdraví, rodinhodně zdraví, rodinné pohody do roku 2014.né pohody do roku 2014.né pohody do roku 2014.né pohody do roku 2014.    

    

Výbor Unie rodičů ŠilheřoviceVýbor Unie rodičů ŠilheřoviceVýbor Unie rodičů ŠilheřoviceVýbor Unie rodičů Šilheřovice 
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 
Vážení spoluobčané a fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice, blíží se nám 
nejkrásnější období roku, a to jsou vánoční svátky.  
 

Dovolte nám, abychom vám všem spoluobčanům popřáli krásné svátky 
vánoční, hodně lásky, klidu, pohody a Božího požehnání. 

Taktéž vám všem přejeme klidné prožití oslav konce roku 2013. Přejeme vám 
úspěšný vstup do nového roku 2014. 

 
Všechny příznivce fotbalu rádi uvidíme na prvním domácím fotbalovém 
zápase, který odehrajeme 30. 3. 2014 v 15:30 hodin s fotbalovým klubem 
Darkovičky.  
     
Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků. 
Více na www.sokolsilherovice.cz 
 
         Jiří Smolka člen VV 
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PF 2014 

Radostné a pohodové prožití 
vánočních svátků  

a v novém roce 2014  

hlavně zdraví, štěstí, Boží 
požehnání  

a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů  

přeje  

kolektiv Sdružení dobrovolných 
hasičů Šilheřovice 
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