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Vážení a milí spoluobčané, 
 

dne 10. 11. 2014 se konalo v sále obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce 
Šilheřovice, kde byl starostou obce zvolen Mgr. Radek Kaňa a místostarostou obce Jan 
Čecháček.  
 

Dne 11. 11. 2014 v 11.00 hodin proběhlo na místním hřbitově tradi ční kladení věnců 
k uctění památky válečných veteránů. Akce se zúčastnili zástupci obecního úřadu, základní 
školy, mateřské školy a Klubu důchodců.    
11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů, slaví se celosvětově jako Den 
veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i 
v České republice. 
Jedenáctého listopadu se hlásíme k odkazu všech, kteří se konce válečných útrap nedočkali 
a položili své životy za náš mírový život. Také myslíme na ty veterány, kteří dosud žijí, na 
přímé účastníky bojů druhé světové války. Tento den je příležitostí vyzdvihnout 
československé vlastence, kteří za svobodné soužití mezi národy a obnovení samostatné 
republiky bez váhání riskovali nejen své životy, ale také životy svých rodin. 
 
17. listopadu si připomínáme hned dvě výročí. Jde o události z let 1939 a 1989. 
 

17. listopad 1939 
Tento den byl jedním z nejčernějších v dějinách Česko-Slovenské republiky, která v té době 
již vlastně neexistovala, protože byl stát rozdělen na Protektorát Čechy a Morava a 
Slovenský stát. Vše začalo 28. října 1939, v den 21. výročí vzniku ČSR. V ten den vyšli lidé 
spontánně do ulic, aby nacistickým okupantům ukázali, že se jich nebojíme, že se jim jen 
tak nedáme. Při demonstracích, které byly krvavě potlačeny, byl postřelen i Jan Opletal, 
student lékařské fakulty univerzity Karlovy. Svým velmi těžkým zraněním podlehl. 
 
O 50 let později 
Píše se 17. listopad 1989. Od smrti Jana Opletala a zavření vysokých škol uplynulo už 50 let. 
Událo se mnohé. Nacistické Německo je již téměř 45 let minulostí, je to 40 let, co jsou u 
vlády Komunisté, 20 let od vpádu zemí Varšavské smlouvy...  
 
Sametová revoluce je označení období revolučních změn v Československu mezi 17. 
listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a 
přeměně politického zřízení na demokratické principy. K urychlení změn přispěl rozpad 
bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a 
politickou situací v zemi. 
 
Letos uplynulo 25 let od sametové revoluce, díky které žijeme již čtvrtstoletí ve svobodné 
společnosti. Chceme si tedy připomenout, jak a díky komu jsme svobodu získali a hlavně to, 
že ji máme. Můžeme svobodně mluvit, psát, cestovat, studovat. 
 

 
 
 
 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Výpis z usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 10. 11. 2014 
 
Zastupitelstvo obce zvolilo: 
 

do funkce starosty obce:          Mgr. Radka Kaňu (uvolněný pro výkon funkce) 
 

do funkce místostarosty obce:     Jana Čecháčka (neuvolněný) 
 

do funkce členů rady obce:          Pavla Kolasku (neuvolněný)  
             Valdemara Kupku (neuvolněný)  

         Ing. Stanislava Lipinského (neuvolněný) 
 
Zastupitelstvo obce zřídilo Finanční výbor: 
 

do funkce předsedy Finančního výboru:  Pavla Kolasku 
do funkce členů Finančního výboru:   Štěpána Kopiu 
       Pavlu Thomasovou 
 
Zastupitelstvo obce zřídilo Kontrolní výbor: 
 

do funkce předsedy Kontrolního výboru:  Ing. Jarmilu Thomasovou 
do funkce členů Kontrolního výboru:   Mgr. Marcelu Niedermeierovou 
       Mgr. Zdeňka Žvaku 
 
Zastupitelstvo obce pověřilo: 
 

Starostu obce Mgr. Radka Kaňu zastupováním ve sdruženích a společnostech Sdružení obcí 
Hlučínska, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, SOMA Markvartovice a.s., MAS 
Hlučínsko, Euroregionu Silesia. 
 

Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4), § 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že zastupitelem, který v rámci projednávání územního plánu obce Šilheřovice 
bude spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby, je nově určen 
starosta obce Mgr. Radek Kaňa. 
 
 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22.10. 2014 č.118/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 118/2014/4 Návrh smlouvy o dílo na autorský dozor projektu „Revitalizace koryta 

Šilheřovického potoka – úsek č. 3“ s Ing. Stanislavem Ličkou,                     
V. Jiřikovského 21, 700 30 Ostrava – Dubina. Konečná cena díla činí 
13.640,- Kč a bude vyúčtována po kolaudaci stavby  

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 

 

RADA OBCE 
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ad 118/2014/5 Znění Smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezkami po linii objekt ů 
opevnění – stavba Hlučín – Šilheřovice“ na pozemku p. č. 1656 v k. ú. 
Šilheřovice se Správou silnic MSK se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

ad 118/2014/6 Poskytnutí dotace Charitě Hlučín, charitní pečovatelské službě na činnost 
CHPS na 3. čtvrtletí roku 2014 ve výši 1.960,- Kč 

ad 118/2014/9 Projektovou dokumentaci rodinného domu na parcele č. 358 v k. ú. 
Šilheřovice pro vydání územního souhlasu, územní řízení, ohlášení stavby a 
stavební povolení 

ad 118/2014/11 Opravu interiéru vstupní části kulturního domu v Šilheřovicích v termínu                       
do 4. 11. 2014 

ad 118/2014/13 Text Kupní smlouvy 9414005699/185159 uzavřené na základě smlouvy o 
podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1313000702/2013/158507 ze dne          
19. 11. 2013. Předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského 
zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby „Prodloužení 
STL plynovodu ul. U Obory, Šilheřovice“ 

ad 118/2014/15 Pronájem kulturního domu dne 6. 12. 2014 za účelem konání „Adventního 
trhu“, který po řádají občané ulice Farní a Maštalní. Cena nájmu bude 
určena dle Směrnice o pronájmu obecních sálů schválené 31. 3. 2014 
usnesením Rady obce č. 95/2014/2 s účinností od 1. 4. 2014 

ad 118/2014/16 Pro program „Večer plný strašidel“ s večerním posezením na ulici Farní v 
Šilheřovicích výjimku z čl. 3 odst. 1 OZV č. 3/2011 o ochraně nočního klidu 
a to od 22:00 hodin do 24:00 hodin dne 14. 11. 2014 

ad 118/2014/17 Prodloužit nájem bytu č. 5 bytového domu na ulici Dolní 162 do 31. 12. 
2015 

ad 118/2014/18 Proplacení nákladů spojených s úhradou nákladů za nájem sportovního 
hřiště „Spolku Starých pánů“ 

 

RO pověřuje: 
ad 118/2014/3 S odkazem na ustanovení § 107 odst. 1 písm. b) zákona o obcích starostku 

obce podpisem osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva obce pro 
p. Romana Schullu ode dne 16. 10. 2014. Osvědčení o nastoupení do funkce 
člena zastupitelstva obce má pouze deklaratorní charakter a bude mu 
předáno až nově zvolenou radou obce 

ad 118/2014/6 Ekonomku obce zasláním dotace Charitě Hlučín, charitní pečovatelské 
službě na činnost CHPS na 3. čtvrtletí roku 2014 ve výši 1.960,- Kč 

 

RO rozhodla: 
ad 118/2014/8 Udělit souhlas vlastníka místní komunikace p. č. 1664 v k. ú. Šilheřovice se 

zřízením nového sjezdu z místní komunikace ul. Polní na parcelu parcelní 
číslo 597 v k. ú. Šilheřovice. Tento souhlas je podmíněn vydáním 
„Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu“, které bude vydáno Obecním 
úřadem v Šilheřovicích po předložení požadovaných dokladů. 

  

RO doporučuje:  
ad 118/2014/12 Zastupitelstvu obce schválit program ustavujícího zasedání zastupitelstva 

obce Šilheřovice 
 

RO bere na vědomí: 
ad 118/2014/2 Informaci starostky obce o přijetí rezignace RNDr. Soni Práškové na 

mandát pro výkon funkce členky zastupitelstva obce v souladu s § 55 odst. 
2 písmena b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí 

ad 118/2014/7 Návrh příkazní smlouvy na umísťování odchycených psů na území obce za 
sjednanou odměnu v útulku ve Slezských Pavlovicích 
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ad 118/2014/10 Informaci starostky obce o proběhlém XVII. setkání chrámových sborů, 
pořádaném za podpory Sdružení obcí Hlučínska 

ad 118/2014/14 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šilheřovice žadatele Českého 
svazu včelařů, ZO Šilheřovice na rok 2015 ve výši 10.000,- Kč. Rozhodnutí 
o poskytnutí a výši dotace bude součástí schvalování rozpočtu obce pro rok 
2015 Zastupitelstvem obce Šilheřovice 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 11. 2014 č.119/2014 
 
RO schvaluje: 
ad 119/2014/4  Text Smlouvy č. 14171526 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP – 

Sadové úpravy veřejných ploch – svah nad potokem, kdy se Fond zavazuje 
poskytnout příjemci podpory dotaci 5% celkových způsobilých výdajů 

ad 119/2014/5 Platový výměr ředitelky ZŠ a mateřské školy Šilheřovice na základě 
nového nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, a to s účinností od 1. 11. 2014 

ad 119/2014/6 Prodloužit nájem bytu č. 2 bytového domu na ulici Dolní čp. 162 do 31. 12. 
2015 

ad 119/2014/7 Pořízení 100 ks omalovánek pro mateřskou školu s názvem „Omalovánky 
první pomoci“. Cena dodávky činí 4.900,- Kč 

ad 119/2014/8 Zadat geotechnický průzkum koryta Šilheřovického potoka v souvislosti 
s jeho revitalizací úseku č. 3 Ing. D. Kalandrovi CSc. Posudek bude 
zpracován za cenu 8.000,- Kč 

ad 119/2014/9 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro 
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace zeleně obce 
Šilheřovice – I. etapa“.  Jako vítězná firma byla vybrána firma Graseko, 
s.r.o., Blanická 217/56, 724 00 Ostrava, IČ: 25840371. Nabídková cena bez 
DPH: 1.323.759,- Kč 

ad 119/2014/9 Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky „Regenerace 
zeleně obce Šilheřovice – I. etapa“.  Jako vítězná firma byla vybrána firma 
Graseko, s.r.o., Blanická 217/56, 724 00 Ostrava, IČ: 25840371. Nabídková 
cena bez DPH: 1.323.759,- Kč 

 

RO pověřuje: 
ad 119/2014/3 S odkazem na ustanovení § 107 odst. 1 písm. b) zákona o obcích starostku 

obce podpisem osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva obce pro 
p. Valdemara Kupku ode dne 30. 10. 2014. Osvědčení o nastoupení do 
funkce člena zastupitelstva obce má pouze deklaratorní charakter a bude 
mu předáno až nově zvolenou radou obce 

 

RO bere na vědomí: 
ad 119/2014/2 Informaci starostky obce o přijetí rezignace Ing. Martina Čecháčka na 

mandát pro výkon funkce člena zastupitelstva obce v souladu s § 55 odst. 2 
písmena b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí 

ad 119/2014/10 Informaci místostarosty obce o postupu prací na projektu „Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v obci Šilheřovice“. Bylo prezentováno hydrotechnické řešení dvou 
prioritních opat ření, byly diskutovány nároky záměrů na zábor pozemků, 
byl prezentován předběžný propočet realizačních nákladů. Finální verze 
bude obci předána v polovině listopadu 2014 
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HOSPODAŘENÍ OBCE 
 
 
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 10. 2014 
do 31. 10. 2014: 

 

Jan Vrbický – 3 TI prodloužení dešťové kanalizace ul. Kostelní 
(hrazeno z úvěru) 

1 005 760,87 Kč 

GEPRO – aktualizace MISYS 16 117,20 Kč 
Střední škola hotelnictví… - občerstvení chrámové sbory 16 470,- Kč 
Yvona Majerová – občerstvení chrámové sbory 11 250,- Kč 
Antonín Paskuda – oprava bytu č. p. 117 15 850,- Kč 
Petr Krzikalla Stolařství – oprava dveří č. p. 117 6 800,- Kč 
Zdrav. ústav Ostrava – rozbory vody 11 028,- Kč 
ZŠ – spotřeba elektřiny v tělocvičně 84 301,- Kč 
AREA, stavby – šatny „Baumšula“ (hrazeno z úvěru) 1 595 552,- Kč 
OZO – svoz komunálního odpadu 80 896,- Kč 
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy 18 817,- Kč 
Pragoplyn – plyn 5 600,- Kč 
SmVaK 10/2014 – voda předaná 202 987,- Kč 
ČEZ Prodej – elektřina ČOV 34 614,- Kč 
ALS AGRO – nájem traktoru 16 335,- Kč 
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 10/2014 190 000,- Kč 
DEVELOP centrum – nájem kopírky 8 434,- Kč 
Civic, o. s. – administrace a poradenství VŘ „Regenerace zeleně 
v obci“ 

35 000,- Kč 

Procházka – stavební firma - stavební dozor Baumšula 24 200,- Kč 
Ing. Stanislav Machala – autorský dozor Baumšula 15 125,- Kč 
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru 14 944,- Kč 
Deutsche leasing – splátka fekálu 10 612,- Kč 
DOR-SPORT, s. r. o. – doskočiště, šv. bedna v tělocvičně 37 309,- Kč 
Extéria, s. r. o. – BOZP 13 822,- Kč 
EKOTOXA s. r. o. – Studie proveditelnosti – protipovodň. 
opatření 

390 830,- Kč 

Ing. Marek Sikora – technický dozor (potok, kanalizace, 
komunikace) 

70 000,- Kč 

FÚ – DPH 3. Q. 2014 43 033,- Kč 
RADIOM-FUNK MAYER, s. r. o. – radiostanice JSDH 17 516,- Kč 

 
 
Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu 
a údržbou obce. 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 
 
Studenti ze Šilheřovic předvedou své gastronomické umění  
v celostátní soutěži Svačina roku  
 
7. listopadu 2014 – Čtyři studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD 
Šilheřovice s.r.o. se zapojili do celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Do 
letošního druhého ročníku se celkem přihlásilo rekordních 112 studentů z celkem 31 
středních škol. Hlavní surovinou pro přípravu pokrmů je tuňák Rio Mare. Odborným 
garantem je držitel titulu Mistr kucha ř Vladimír Picka. Speciálním hostem finále bude 
kuchařka, herečka a moderátorka Markéta Hrubešová. Finále proběhne 2. prosince v Praze. 
Nejlepší soutěžící si rozdělí ceny v hodnotě 20 000 Kč.  
   

Gastronomická soutěž Svačina roku s Rio Mare je určená středním školám zaměřeným na 
gastronomii. O druhý ročník soutěže byl větší zájem než loni nejen mezi školami, ale i 
studenty.  Celkem má soutěž letos 112 účastníků z 31 středních škol a 10 krajů České 
republiky. Úkolem studentů je navrhnout a připravit pokrm nápaditý, chutný a vhodný pro 
použití jako svačina do školy pro děti, žáky nebo studenty.  
 

Odborným garantem soutěže a předsedou poroty je i letos Mistr kuchař Vladimír Picka, 
který přibližuje použití tuňáka Rio Mare jako hlavní suroviny soutěže:  „Tu ňákové maso je 
lehké a chutné. Skvěle se hodí jako základ pro zdravé školní svačiny. Tuňák dává lidskému tělu 
významné množství minerálů, bílkovin a vitamínů“.  
 

Odborná porota bude u soutěžních pokrmů hodnotit celkový dojem pokrmu, jeho složení, 
použitelnost jako svačina nebo chuť. Časový limit na přípravu jídla je 20 minut a jedna 
porce by měla mít hmotnost 100 až 200 gramů. Navíc finanční limit na přípravu porce 
nesmí přesáhnout v nákladech 50 Kč. 
 

Vítěz soutěže dostane poukázku na nákup v hodnotě 7 000 Kč. Za druhé místo je poukázka 
v ceně 5 000 Kč a soutěžící na třetím místě vyhraje poukázku za 3 000 Kč. Nově ocení 
pořadatelé soutěže také samotné školy, jejichž studenti vyhrají jednu z cen. Školy obdrží 
výrobky Rio Mare ve stejných hodnotách. 
 

Jeden z finalistů se může těšit na speciální cenu Markéty Hrubešové v hodnotě 5 000 Kč, 
která k účasti v porotě říká: „T ěším se, že mladí kuchaři a mladé kuchařky vymyslí spoustu 
jedinečných receptů a vymyslí nové a netradiční kombinace různých surovin. Jsem moc 
zvědavá na finále, kde předvedou svůj um a své znalosti při přípravě pokrmu v gastro studiu“ 
 

Soutěž Svačina roku s Rio Mare má dvě kola.  V prvním kole soutěžící připraví a nafotí 
pokrm. Fotografie pošlou společně s kalkulačním listem a technologickým postupem 
přípravy. V průběhu listopadu vybere odborná porota pro finále 12 nejlepších. Živé 
finálové kolo proběhne 2. prosince v gastronomickém studiu Chefparade v Praze.  
 

Soutěž pořádá společnost Bolton Czechia, která zastupuje oblíbenou značku tuňákových 
výrobků Rio Mare v České republice a na Slovensku. 
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„Vzdělávejte se pro stabilitu!“ 
 

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu!“ podporuje udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se 
nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat 
práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou 
schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj.  
Projekt umožňuje zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje včetně příspěvku na 
mzdové náklady. 
 
Podporované oblasti vzdělávání 

• Odborný rozvoj jak v akreditovaných, tak neakreditovaných vzdělávacích kurzech, a to na vzdělávání 
obecné i specifické, odborný rozvoj „měkkých dovedností“.  

• Část odborného rozvoje může probíhat formou praktického výcviku přímo na pracovišti zaměstnavatele.  

• Odborný rozvoj může zaměstnavatel zajistit prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení nebo 
interního lektora.  

• Nejsou podporovány vzdělávací aktivity vyplývající z povinnosti zaměstnavatele zajistit školení BOZP.  
 

Oprávnění žadatelé 

• Fyzická nebo právnická osoba, která je zaměstnavatelem a má své IČ.  

• Zaměstnavatel, který není schopen přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené 
týdenní pracovní doby, přičemž rozsah výpadku pracovní doby v měsíci před podáním žádosti musí být      
v rozsahu > 20 % až ≤ 60. 

• Zaměstnavatel, u kterého došlo v meziročním šestiměsíčním srovnání tržeb k poklesu o více než 10 %. 

• Zaměstnavatelé, kteří mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, 
pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců. 

 
Finanční příspěvek lze získat na 

• Mzdové náklady včetně zákonných odvodů, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu 
zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Maximální výše mzdového příspěvku na 
jednoho zaměstnance činí 184 Kč za hodinu účasti zaměstnance na odborném rozvoji, přičemž na jednoho 
zaměstnance činí maximální výše mzdového příspěvku za všechny aktivity projektu v jednom měsíci         31 
000 Kč. Při kratší pracovní době sjednané podle § 80 ZP se maximální měsíční výše příspěvku poměrně krátí 
k výši úvazku při zachování limitu 184 Kč/hodina. 

• Náklady na zajištění vzdělávacích aktivit ve výši až 100 % vynaložených nákladů v režimu de minimis. 
 

Podmínky účasti v projektu 

• Do rozsahu výpadku pracovní doby se započítávají překážky v práci podle §§ 207, 208 a 209 Zákoníku 
práce, dovolené nařízené zaměstnavatelem v souvislosti s výpadkem práce a snížení pracovní doby 
změnou pracovního poměru. 

• Vzdělávací aktivity určeny pro zaměstnance provozoven s místem výkonu práce na území ČR vyjma území 
hlavního města Prahy.  

• Předložení žádosti v tištěné formě příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR (dané podle místa výkonu 
práce, nikoli podle sídla firmy).  

• Finanční příspěvek na mzdové náklady je poskytován měsíčně zpětně, příspěvek na úhradu nákladů 
vzdělávací aktivity je poskytován až po jejím skončení.  

• Příspěvek může být poskytnut maximálně na dobu 6 měsíců.  

• Vzdělávací aktivity musí proběhnout na území ČR.  
 
REALIZACE PROJEKTU:    17. 09. 2012 – 31. 08. 2015 
WEBOVÉ STRÁNKY: 

• http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~ 

• http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/projekty_esf/v_realizaci/nip/vzdelavejte_se_pro_stabilitu~ (krajské 
stránky) 

KONTAKTY:  Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě, tel: 950 143 609 
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EKOLOGICKÁ PORADNA 
 
 
Ekolamp učí děti třídit odpad 
 

Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému 
chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá 
dětem pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který 
pořádají kolektivní systémy EKOLAMP,  ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do 
kterého se zapojilo již více než 3200 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč 
je třeba třídit a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i 
jiné druhy odpadu. 
 

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první 
republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o 
krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a 
zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si 
například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. 
Které z dětí a jejich rodi čů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?  
 

Na ekologii hravě 
 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 
zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně 
zábavný portál EKOLAMPOV . Ve virtuálním ekoměstečku si mohou 
návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti 
z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše 
chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, 
vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při 
tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit 
se nebudete.  
 

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku 
zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. 
Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí 
končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních 
sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na 
městských úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 
% materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.  
 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz. 
 
 

  

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠILHEŘOVICE 
 
 
Sdružení nezávislých kandidátů děkuje všem svým voličům za projevenou důvěru 
v komunálních volbách 2014. Věříme, že se naši prací přičiníme o další rozvoj obce 
a dokážeme zachovat zvyky a tradice již zavedených kulturních a společenských akcí v naší 
obci. Pokusíme se Vaší důvěru nezklamat. 

Sdružení nezávislých kandidátů Šilheřovice 



- 10 - 

 

 
 

VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ŘÍJEN 2014 
 
V průběhu měsíce října pokračovala na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice další práce členů 
sdružení, když byla stržena již nevyhovující plechová stavba vedle dětského koutku, která 
bude v příštím roku nahrazena dřevěnou pergolou. Další úpravy hřiště a přilehlého areálu 
budou pokračovat v měsíci listopadu. Dne 5. 10. se na fotbalovém hřišti uskutečnila také 
drakiáda, kterou pořádala Unie rodičů.    
 

V tomto období pokračovala fotbalová sezóna a své zápasy odehrály týmy minižáků, žáků, 
dorostenců a mužů.  
 

MINIŽÁCI  
13.10  Šilheřovice – Kozmice  3:8 
18.10.  Dobroslavice – Šilheřovice  6:2 
 

ŽÁCI 
4.10. Bolatice – Šilheřovice  0:1 
11.10. Šilheřovice – Chuchelná  4:3 
 

DOROST 
5.10.  Šilheřovice – Hněvošice  7:1 
11. 10.  Těškovice – Šilheřovice  2:3 
19.10.  Šilheřovice - Darkovice  3:3 
26.10.  Šilheřovice – Horní Benešov  3:4 
 

MUŽI 
5.10.  Šilheřovice – Velká Polom 2:2 
11.10. Ostrava-Jih – Šilheřovice  1:1 
19.10.  Šilheřovice – Kozmice  6:2 
26.10.  Šilheřovice – Stará Bělá  3:1 
 

Na konci měsíce se muži, díky zlepšeným výkonům v posledních kolech, probojovali až        
na 4. místo ve své skupině 1. B třídy.  
 

                                                                    Za TJ SOKOL Šilheřovice Mgr. Zdeněk Žvaka 
 
 
 
 
Milí fotbaloví fandové, 
 

naše nejmenší naděje Šilheřovického fotbalu ukončili podzimní část soutěže na posledním 
místě. Přesto si troufnu říct, že některé výkony hráčů jsou příslibem do budoucna k lepším 
výsledkům. 
 

Chtěl bych poděkovat hráčům za bojovnost a vytrvalost, rodičům za podporu  a trenérům 
za obětavou práci. Samozřejmě dík patří celému TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE za vytvoření 
velmi dobrých podmínek k naší práci a také obecnímu úřadu za umožnění trénovat v 
zimním období v místní tělocvičně. 

 
Za TJ SOKOL Šilheřovice Schulla Roman 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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                   Akce Základní školy Šilheřovice v listopadu 2014 
                                    

 Datum Akce 

LISTOPAD 

3.11. 
Tajemství vesmíru – interaktivní výuka pro 7. a 8. třídu ve 
Vítkovicích 

4.11. Klub ÁMOS Ostrava – téma Ptáci pro 3. a 5. třídu 

11.11. Den válečných veteránů – žáci 7. tř. uctili ukončení 1. sv. války 
(Mgr. Plačková) 

12.11. Výukový program pro 8. a 9. tř.: JÁ  A  MOJE  JÁ 

12.11. Intervenční program pro 9. tř. (2. část) 

13.11. 
2. stupeň navštívil v rámci volby povolání místní kinosál, kde 
probíhala ukázka líčení a kadeřnických kreací Střední školy 
hotelnictví, gastronomie a služeb 

19.11. Roboti ve službách lidstva – interaktivní výuka pro 4. tř. 

20.11. Beseda s Ing. Sochorem o životě v totalitním režimu v rámci 
výukového cyklu  PŘÍBĚHY  BEZPRÁVÍ 

28.11. 
Informa Ostrava – seznámení 8. a 9. třídy se středními školami 
a učebními obory, které mohou zvolit po ukončení základní 
školy 

 
 
                                                      

 

ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA 
 

Vánoční cukroví 
 
Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem blíží… 

proto jsme pro Vás připravili nabídku 

DOMÁCÍHO    VÁNOČNÍHO    CUKROVÍ . 

V 1kg balení bude napečeno 20 druhů a cena 330,-kč/kg. 

Mysleli jsme i na diabetiky...,takže máme i pro ně vánoční 

cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 330,-kč/kg. 

Objednávky přijímáme do 30.11.2014. 

Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA  

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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KADEŘNICTVÍ 
 

Změna provozní doby od 1. 12. 2014 
 

Kadeřnictví 
 

Provozovatel :  Eva Willertová 

                                   Tel. kontakt :  725 028 636 

                    

 

Provozní doba : 

 

         Pondělí : 8:00 – 11:00 / 13:00 – 17:00 

         Úterý     : 8:00 – 11:00 / 13:00 – 18:00 

                               Středa   : 8:00 – 11:00   

         Čtvrtek  : 8:00 – 11:00 / 13:00 – 18:00 

                               Pátek     : 8:00 – 11:00 

  Sobota : Telefonické objednávky 

 
 

POZVÁNKA 

 
Vážené a milé maminky, babičky a děti, 

 
Obecní úřad Šilheřovice ve spolupráci s Klubem důchodců Šilheřovice 

 Vás srdečně zve na 
 

již tradiční zdobení adventních věnců. 
 

 
KDY: v sobotu 29. 11. 2014  
 
V KOLIK: v 15:00 hodin 
 
KDE: v zasedací místnosti Obecního úřadu Šilheřovice 
 
 

Veškerý potřebný materiál je ve vlastní režii. 
 

Drobné pohoštění všech zúčastněných bude zajištěno. 
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             Dne 12. prosince 2014 od 17:00 hodin   
         před obecním úřadem proběhne tradiční  

         

             Zpívání u stromečku ,  

 
kde na vás čeká bohaté občerstvení ve formě hrachové polévky,  
vánočky či cukroví, které můžete zapít svařeným vínem, čajem  
nebo horkou medovinou.  
 
Ke zpříjemnění vánoční atmosféry je pro vás připraven program. 
 
Přijďte si zazpívat se svými blízkými či přáteli  
a podpořit  předvánoční atmosféru. 
 
Srdečně zve Obec Šilheřovice 

 
 
 
 

Pozvánka 

na besedu ke knize 

Obrázky ze Šilheřovic 

Čas: pátek 12. prosince 2014 v 18 hodin 

Místo: Rothschildova cukrárna 

Kniha zachycuje atmosféru Šilheřovic, jedné z nejkrásnějších obcí opavského 

Slezska, prostřednictvím vzpomínek Jany Gebauerové, povídky Evy Tvrdé 

a ilustrací Dagmar Václavíkové.  

Program: 

Představení knihy, beseda s autorkami, autogramiáda. 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE! 

Kniha vychází 11. prosince 2014. 

rezervace míst na besedu: tel. 725 373 403 

 
 



- 15 - 

 

Seznam plesů v roce 2015 
 
10. 01. 2015 Obecní ples (předprodej proběhne od 15.12.2014) 
17. 01. 2015 Farní ples 
24. 01. 2015 ples ulice Kostelní a Školní  
31. 01. 2015 ples TJ Sokol Šilheřovice 
08. 02. 2015 ples MŠ Šilheřovice (dětský) 
14. 02. 2015 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice 
21. 02. 2015 ples SDH Šilheřovice 
28. 02. 2015 ples Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice (dětský) 
 
 
 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014 partnerských 
obcí v rámci česko-polské spolupráce 
 

p. 
č. 

Název akce Termín Organizátor 

34. XIII. Kolaja 23. 11. 2014 Obec Hať 

35. Pletení adventních věnců 29. 11. 2014 
Obec 

Šilheřovice 

36. Výstava chovatelů 
Listopad 

2014 
Obec Píšť 

37. Vánoční ladění 
Prosinec 

2014 
Obec Hať 

 
 

 

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: Lenka Šomodi 
Informa ční zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích 
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INZERCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


