
 
    Šilheřovický zpravodaj 

 
 

Listopad 2018 
 
 
 

 

 
 
 

Zima nám na oknech zanechává malování, 
nastává čas radostí a dětských přání, 

krajina usíná do mrazivého ticha a snění, 
přichází poklidný čas adventního dění. 
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Vážení spoluobčané, 
 
ve středu 31. října byla ustavujícím zastupitelstvem naší obce zvolena nová obecní rada 
ve složení: Radek Kaňa, Jan Čecháček, Pavel Smolka, Roman Schulla, Stanislav Lipinský.  
Velmi si vážíme důvěry zastupitelů, potažmo vás občanů, kteří jste nám v komunálních 
volbách dali svůj hlas. Nově ustanovena rada obce si je vědoma, že bez odezvy vás, občanů, 
nemůže řádně fungovat, a proto bychom tímto chtěli dát na vědomí, že jsme tady pro vás  
a jsme připraveni poslouchat vaše názory, dotazy, nápady a připomínky. 
 
V prvních dnech svého působení se radní zabývají přípravou obecního rozpočtu na příští 
rok, dokončením cyklotras a předáním bývalého kinosálu ke kompletní rekonstrukci.  
Omlouváme se všem spoluobčanům za případné komplikace!  
 
S blížící se zimou žádáme všechny řidiče, aby parkovali svá auta na svých odstavných 
plochách, v garážích či na parkovištích! V ulicích, kde bude automobil překážet, 
se odhrnutí sněhu neprovede! Obyvatelé dané ulice si pak můžou stěžovat přímo majiteli 
zaparkovaného vozidla a žádat ho o odklizení sněhové nadílky na jeho náklady. 
 
Závěrem přijměte pozvání na akci „Rozsvěcování vánočního stromu“, která letos proběhne 
v pátek 30. listopadu.  
 
 
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta   
 
 
 
 

  
 
 
Výpis z usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 31. 10. 2018 

 
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:          Ing. Stanislava Lipinského (neuvolněný) 
Romana Schullu (neuvolněný)  

              Ing. Pavla Smolku Ph.D. (neuvolněný)  
 

 
 
 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
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Zastupitelstvo obce zřídilo Finanční výbor: 
 

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

do funkce předsedy Kontrolního výboru:  Mgr. Marcelu Niedermeierovou  
do funkce členů Kontrolního výboru:   Radima Janoše 
       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, Svazu měst a obcí. 
 
 

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 3. 10. 2018 č. 119/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 119/2018/2 Cenovou nabídku na opravu komunikace na ulici Kostelní – II. etapa 

od firmy Alpine Bau CZ (IČO: 02604795) ve výši 636.510,- Kč bez DPH.  
ad 119/2018/4 Rozpočtové opatření č. 7/2018 předložené ekonomkou obce. 
  
  

RO souhlasí: 
ad 119/2018/3 S Návrhem Zprávy o auditu operace k CZ-PL projektu „ODRA A OLŠE 

BLÍŽE TURISTŮM I OBYVATELŮM POHRANIČÍ“.   
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17.10.2018 č. 119/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 120/2018/2 Předložený Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky  

a odběru zemního plynu ze dne 31.12.2012. Rada obce pověřuje starostu 
podpisem tohoto dodatku. 

ad 120/2018/3 Pronájem obecního sálu za účelem cvičení jógy. Cena za pronájem činí  
150,- Kč / 1 hodina.   

 

RADA OBCE 
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ad 120/2018/5 Výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení s názvem  
„Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“.  Jedná se o nabídku    
společnosti Fichna-Hudeczek a.s., sídlem: Opavská  535/17, 747 18 Píšť, 
(IČO: 646 10 225). Nabídková cena činí 16.977.337,84 Kč bez DPH. 

ad 120/2018/6 Smlouva č. ERS-CZ/2018/1596 o financování mikroprojektu typu B/C 
realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu 
Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

ad 120/2018/7    Rozpočtové opatření č. 8/2018 předložené ekonomkou obce. 
ad 120/2018/8    Rozpočtový výhled pro období 2020 – 2022. 
 
 
 
 

 
 
 
Uzavření obecního úřadu 
 
Vážení spoluobčané, 

v době od 21.12.2018 do 1.1.2019 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání 
dovolené uzavřen. 

 

 

 
Uzavření tělocvičny v období svátků 
 

V době vánočních svátků tj. od 21.12.2018 – 1.1.2019 bude tělocvična uzavřena ! 

 

 

 

 

Informujeme Vás, že dne 31.12.2018 bude Městský úřad v Hlučíně uzavřen. 

 

 
 
 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 



- 5 - 

 

Obec Šilheřovice 
 

Vyhlašuje 
 

výběrové řízení na pracovní pozici: 
 
 

1. Správce sportovně-rekreačního areálu Baumšula, tělocvičny, pracovník 
údržby 

 
 
 
Pracovní podmínky: 
 

- Pracovní poměr na dobu neurčitou (nástup možný od 1. 1. 2019) 
- 3 měsíční zkušební doba 
- Komplexní administrativní a technické vedení areálu a tělocvičny 
- Zařazení a platový stupeň dle počtu let a praxe 
- Možnost osobního ohodnocení po uplynutí zkušební doby 

 
 
Požadavky: 
 

- Vzdělání – minimálně vyučen 
- Trestní bezúhonnost 
- Řidičský průkaz skupiny B 
- Nutná manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost 
- Znalost práce na PC výhodou 

 
 
Předpokládáme časovou flexibilitu a práci o víkendech. 
 
Požadované přílohy: 
 

- Stručný životopis 
- Výpis rejstříku trestu 

 
 
Písemné nabídky zasílejte na adresu Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 
Šilheřovice nebo osobně do podatelny úřadu do 04. 12. 2018. 
 
 
 
V Šilheřovicích dne 16. 11. 2018 
 
 
 
        Mgr. Radek Kaňa 

v.r. starosta obce 
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Změny na lince 68 

Jak jsme již dříve informovali, od neděle 9. prosince 2018 dojde na lince č. 68 Ostrava - Šilheřovice 
ke změně dopravce, kdy provoz na této lince bude zajišťovat dopravce Dopravní podnik Ostrava 
a.s. 

Pro cestující k výrazným změnám nedochází, přesto si dovolíme upozornit na některé: 

– odbavování cestujících, kteří mají dlouhodobé časové jízdenky, zůstává stejné. U krátkodobých 
jízdenek již nebude možné si zakoupit jízdenku u řidiče, cestující mohou použít kartu ODISka 
s nahranou elektronickou peněženkou nebo také běžnou bezkontaktní bankovní kartu. Cestující 
si také mohou zakoupit jízdenky v předprodeji, případně využít SMS jízdenek. 

V tarifních zónách 13 a 25 s použitím karty ODISka, s nahranou elektronickou peněženkou, mají 
cestující ve věku 6 - 18 let, studenti ve věku do 26 let a občané starší 65 let u jednotlivého jízdného 
nárok na slevu jízdného ve výši 75%, v zóně 77 – město Ostrava mají u jednotlivého jízdného nárok 
na slevu ve výši 50% pouze děti ve věku 6 – 15 let. U dlouhodobého jízdného v zóně 77 
(město Ostrava) mají občané starší 65 let jízdné zdarma – u osob narozených po 1.1.1946 na základě 
nahrané 365denní jízdenky s nulovou cenou na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, u starších 
na základě platného osobního dokladu. Žáci a studenti mohou využít výrazně zlevněného tarifu 
na období 5, příp. 12 měsíců; 

- linka bude v Ostravě nově zajíždět až na zastávku Křižíkova, což pro mnohé usnadní přestup 
na/z tramvaje a zastávka Sad B. Němcové (směr Šilheřovice) bude nově umístěna na sdružené 
zastávce pro tramvaje a autobusy umístěné v parku, což usnadní přestup z trolejbusu; 

- jízdní řád byl po dohodě mezi zástupci dopravce, obcí Šilheřovice, Markvartovice, Ludgeřovice, 
magistrátu města Ostravy a Koordinátora ODIS upraven. Došlo k mírným posunům některých 
spojů, k posílení dopravy několika spoji, ale i ke zrušení jednoho nevytíženého spoje ze Šilheřovic. 
Žádáme tímto občany využívající tuto linku o důkladné prostudování nového jízdního řádu, tak aby 
nedošlo k nepříjemnému zjištění v momentě odjezdu; 

- dopravce přislíbil na většině spojů nasazení jedněch z nejmodernějších ekologických vozidel 
v současnosti provozovaných v MHD – nízkopodlažní, plně klimatizované, provoz na CNG; 

- novým dopravcem a jeho dispečerským řízením je zajištěna, v případě poruchy nebo nehody 
vozidla, co nejrychlejší náhrada spoje. 

Věříme, že si i s novým dopravcem bude linka č. 68 nadále patřit k velmi vytíženým linkám. 

Ing. Martin Fojtík, odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 
Ing. Martin Dutko, Koordinátor ODIS 
 
Jízdní řád naleznete v příloze tohoto zpravodaje.  
 
Více informací: 
 

www.kodis.cz       E-mail: info@kodis.cz 
Tel.(non-stop): 597 608 508 

nebo 
Provozní doba: 

Zákaznické centrum      Po – Pá: 6:00 – 19:00 h 
Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava   So: 7:00 – 12:45 h 
(Budova ředitelství společnosti u zastávky Karolína) 
 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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Linka č. 293 
 
V tomto zpravodaji naleznete i jízdní řád linky č. 293 na tzv. přechodné období 
od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019 pod stávajícím dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.. 
 
 

 
 

Akce ZŠ 
 

ŘÍJEN 

Datum Akce 
6.10. Drakiáda – akce UR 
8.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (4. tř.) 

10.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (3. tř.) 
12.10. Setkání s jubilanty – program připravila Mgr. Paterová se 3. tř. 
15.10. Program canis terapie na 1. st. ZŠ 
17.10. Dopravní výchova v Hlučíně pro 4. tř. 

17.10. 
Mezinárodní soutěž příhraničních škol ve zpěvu v Chalupkách 
3. místo obsadily žákyně 3. tř. Tereza Satke a Kristina Balejová 

24.10. Preventivní program pro 1. a 2. tř. 

26.10. 
Recitační soutěž – Gymnázium J. Kainara Hlučín 
Naši školu reprezentovala žákyně 7. tř. Hedvika Zajíčková, 
obsadila nádherné 2. místo 

31.10. 
Renarkon - preventivní program pro 4. tř. – Komunikace 
a vztahy ve třídě 

 
 
 
Recitační soutěž 
 

V pátek, dne 26. 10. 2018, se zúčastnila 
Hedvika Zajíčková, žákyně 7. třídy, 
recitační soutěže Gymnázia J. Kainara 
v Hlučíně. Heda vystoupila s básní 
Červená karkulka z tvůrčí dílny 
Františka Hrubína. 
Soutěž na gymnáziu byla pořádána 
k 100. výročí založení ČSR. Žáci 
se předvedli s básněmi předních 
českých velikánů, kterými byli např. 
Petr Bezruč, František Hrubín, 
Jaroslav Seifert, Jiří Voskovec a Jan 
Werich. 
Všichni účinkující se svého úkolu zhostili poctivě a se ctí, recitovali jako o život a vydali 
ze sebe to nejlepší. Jejich výkony hodnotila vážená porota. 
Po usnesení poroty stanula na stupních vítězů i naše žákyně a získala krásné 2. místo, 
za což jí velice blahopřejeme a přejeme řadu dalších úspěchů. 
 

                                                                                            Za ZŠ a MŠ Šilheřovice 
                                                                                                          Mgr. Lucie Plačková 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Šilheřovický tip na zdravou svačinu s tuňákem  
 

První kolo celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare skončilo. Nyní 
odborná porota pod vedením Mistra kuchaře Vladimíra Picky vybere do 23. listopadu 
15 finalistů z více než 140 přihlášených receptů.  

Nejlepší patnáctka postoupí do živého finále, které se uskuteční 4. prosince 
v gastronomickém studiu Chefparade+ v Holešovicích. Finálovým kolem provede soutěžící 
herečka, moderátorka a kuchařka Markéta Hrubešová. 

Do letošního rekordního ročníku se přihlásilo 43 středních škol, které soutěží o ceny 
v hodnotě 20 000 Kč a tuňákové produkty Rio Mare v hodnotě 25 000 Kč. Studenti mají 
za úkol vytvořit originální školní svačinu pro děti, žáky a studenty. I letos bude 
do hlasování zapojena veřejnost. Hlasování bude probíhat na FB stránkách Rio Mare 
od 26. do 30. listopadu 2018. 

Tip na zdravou svačinu od studenta Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice, 
Dominika Bečicy: Eko tuňáková svačinka Rio Mare  
 

 
 

 

 

S lítostí jsme nuceni oznámit, že ukončujeme přijímání nových klientů do zubní ordinace 
MDDr. Evy Kalusové. Výjimku tvoří Šilheřovičtí klienti, co jsou uvedeny v seznamu 
a kterým to bylo slíbeno na začátku měsíce září 2018. Zároveň upozorňujeme, 
že momentálně na ošetření je čekací doba až 8 měsíců. Proto je třeba zvážit, zda není 
výhodnější u klientů, co zubního lékaře mají zůstat u něho.  

 

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

 

ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE 



- 9 - 

 

 
 

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE ŘÍJEN/LISTOPAD 
 

 

V průběhu října a listopadu byly ukončeny jednotlivé soutěže u našich minižáků, žáků, 
B týmu a A týmu mužů.  
 

ZÁPASY A TABULKY 
 
MINIŽÁCI 

 
Šilheřovice – Baník Ostrava 1:16 
Šilheřovice – Darkovice 5:3 
Hať – Šilheřovice 13:3 
Šilheřovice – Dolní Benešov A 1:23 
 

 
Klub Z V R P S B 

1. Baník Ostrava  9 9 0 0 97:36 27 

2. Dolní Benešov "A"  9 7 0 2 96:42 21 

3. Kravaře  9 7 0 2 91:39 21 

4. Hať  9 7 0 2 69:40 21 

5. Dolní Benešov "B"  9 4 1 4 57:64 13 

6. Háj v/S  9 2 1 6 62:75 7 

7. Darkovičky  9 2 1 6 38:61 7 

8. Píšť  9 2 1 6 33:64 7 

9. Šilheřovice  9 2 0 7 21:97 6 

10. Darkovice  9 1 0 8 32:78 3 

 

 

ŽÁCI 

 
Šilheřovice – Velké Hoštice 3:2 
Dobroslavice – Šilheřovice 4:2 
 

 
Klub Z V R P S B 

1. Pustá Polom 7 6 1 0 48:11 19 

2. Malé Hoštice 7 5 1 1 55:8 16 

3. Oldřišov 7 4 0 3 42:17 12 

4. Strahovice 7 4 0 3 27:20 12 

5. Dobroslavice 7 3 0 4 19:28 9 

6. Bohuslavice 7 2 1 4 12:27 7 

7. Šilheřovice 7 1 1 5 13:33 4 

8. Píšť 7 1 0 6 12:84 3 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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MUŽI B 
 

Dolní Benešov B – Šilheřovice B 2:3 
Šilheřovice B – Bohuslavice B 3:1 
Šilheřovice B – Chuchelná B 2:3 
Hať B – Šilheřovice B – 3:2 
Šilheřovice B – Bolatice B 2:10  
 

 
Klub Z V R P S B 

1. Bolatice "B" 13 12 0 1 75:13 36 

2. Bělá 13 7 3 3 29:17 24 

3. Sudice 13 8 0 5 41:41 24 

4. Závada 13 7 2 4 35:23 23 
5. Strahovice "B" 13 7 2 4 30:31 23 

6. Bohuslavice "B" 13 6 3 4 35:30 21 

7. Darkovičky "B" 13 4 4 5 25:27 16 

8. Štěpánkovice "B" 13 3 6 4 32:32 15 

9. Chuchelná "B" 12 4 2 6 18:26 14 

10. Dolní Benešov "B" 13 2 6 5 24:32 12 

11. Kozmice "B" 12 3 3 6 18:35 12 

12. Hať "B" 13 2 5 6 26:35 11 

13. Darkovice "B" 13 3 1 9 27:49 10 

14. Šilheřovice "B" 13 3 1 9 20:44 10 
 
 
MUŽI A 
 

Šilheřovice – Ostrava Jih 2:2 
Strahovice – Šilheřovice 2:1 
Slovan Ostrava – Šilheřovice 8:3 
Šilheřovice – Bohuslavice 2:1 
Velká Polom – Šilheřovice 2:1  
            

 
Klub Z V R P S B 

1. Ostrava - Jih 13 9 1 3 48:14 28 

2. Klimkovice 13 8 3 2 38:24 27 

3. Slovan Ostrava 13 8 1 4 38:30 25 

4. Velké Hoštice 13 8 1 4 19:17 25 

5. Darkovice 13 6 2 5 33:30 20 

6. Strahovice 13 6 2 5 26:29 20 

7. Bohuslavice 13 5 4 4 26:20 19 

8. Řepiště 13 6 1 6 25:30 19 

9. Hať 13 5 4 4 22:27 19 
10. Chuchelná 13 5 2 6 20:22 17 

11. Kozmice 13 5 1 7 18:24 16 

12. Krásné Pole 13 4 0 9 21:34 12 

13. Velká Polom 13 2 2 9 19:32 8 

14. Šilheřovice 13 1 2 10 20:40 5 
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Na závěr bychom také chtěli poděkovat všem, kteří podporovali náš klub v průběhu celého 
roku, i včetně nepříliš povedeného podzimu, a věříme, že se setkáme v zápasech jarní části 
této sezóny.   
 
                                                                                                               Za TJ SOKOL Šilheřovice 
                                                                                                                      Mgr. Zdeněk Žvaka 
 

 

 

Od začátku září se opět rozběhly tréninky dětských hasičů. Ty probíhají jednou týdně, 
v pátek od 16. hodin buď na Baumšuli, na zbrojnici, nebo v tělocvičně. Navzdory nepřízni 
počasí, zdraví, nebo pracovním směnám trenéra, našich 14 mladých hasičů a hasiček 
úspěšně bojuje s hadicemi a dalším vybavením tak, aby neublížili sobě, nebo ostatním :) 
Pokud máte doma někoho, kdo v ruce drží láhev Redbullu a skrývá se za obrazovkou 
facebooku, neváhejte a přiveďte jej, ať si zkusí udržet proudnici a schovat se za proudem 
vody! Jízda opravdovým hasičským autem nenechá jejich oči suché a zápalky budete doma 
schovávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrata zbrojnice jsou otevřené nejenom mladým soptíkům, ale každou středu po 17. hodině 
i zdatným a zdravotně způsobilým dospělým drakům a saním, přidejte se k výjezdovce! 
Kromě trochy drillu zažijete kupu srandy. A talentovaní možná i trochu víc :) 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE 
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22. září jsme se zúčastnili jako doplňkový program prvorepublikového večera na našem 
zámku. Prezentovali jsme stále funkční historickou hasičskou techniku, kterou obci pořídila 
rodina Rothschildů a tím dala vzniknout naší jednotce, děti si mohly zastříkat z ruční 
hasičské stříkačky na cíl a v dobových uniformách jsme zpestřili celý večer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 9. proběhlo mezinárodní taktické cvičení jednotek v objektu s pečovatelskou službou 
v Zabelkowě. Za českou stranu se cvičení zúčastnily jednotky HZS MSK IVC Opava, JSDH 
Chuchelná, JSDH Hať a JSDH Šilheřovice, Za polskou stranu zasahovalo dalších 
12 jednotek. Cílem bylo ověřit a procvičit postup povolání k události, spolupráci, 
koordinaci a komunikaci jednotek požární ochrany České republiky a Polské republiky 
při společném zásahu v příhraniční oblasti při zdolávání požáru většího rozsahu (v tomto 
případě domov s pečovatelskou službou). Úkolem bylo vyhledávání zraněných, německy 
hovořících osob v zakouřeném objektu, následná evakuace 40 důchodců a 6 ošetřovatelů 
a lokalizace požáru. 

Cvičení proběhlo během sobotních trhů v Zabelkowě, takže určitě mnoho čtenářů určitě 
o průjezd 17 hasičských aut kolem tržiště nebylo ochuzeno. Video jak to tam ostatně 
vypadalo, můžete najít na našem hasičském facebooku. Cvičení proběhlo ke spokojenosti 
všech stran, zákys nachystaný pro hosty si nakonec polská strana vychutnala sama a tak 
nezbylo nic jiného, než cvičení ukončit slavnostním obědem a přesunout se zpátky domů 
abychom ještě stihli doprovodit průvod štrassenfestu na Dolní dvůr. 
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POZVÁNKA 



 

 
Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

Tato akce se tentokrát koná na 

30. listopadu 2018 od 

Zahřejete se svařeným vínem, punčem, horkou medovinou.

Pochutnat si můžete na hrachové polévce, vánočce či cukroví.

Ve spolupráci s SDH Šilheřovice jsme připravili zabíjačkové výrobky.

 Navštivte zabíjačkový stánek a kupte si výborná jelítka, jitrnice, prejt, 

tlačenku, játrovku apod.

Pro své blízké můžete zakoupit dárečky či vánoční dekorace

františky, purpuru, mešní víno, perníčky, cukroví, zákusky, oblečení, 

svíčky, vánoční hvězdy a mnoho dalších). V

možno platit platební kartou.

Děti se mohou těšit na anděla, který bude rozdávat sladkost

Vystoupí děti ze ZŠ a budou se hrát koledy.

Přijďte si vychutnat předvánoční atmosféru.

Těšíme se na Vás!!!!                                                               
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Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU. 
Tato akce se tentokrát koná na Baumšuli a to

30. listopadu 2018 od  17:00 hodin. 

Zahřejete se svařeným vínem, punčem, horkou medovinou.

Pochutnat si můžete na hrachové polévce, vánočce či cukroví.

SDH Šilheřovice jsme připravili zabíjačkové výrobky.

Navštivte zabíjačkový stánek a kupte si výborná jelítka, jitrnice, prejt, 

tlačenku, játrovku apod. 

Pro své blízké můžete zakoupit dárečky či vánoční dekorace

, mešní víno, perníčky, cukroví, zákusky, oblečení, 

svíčky, vánoční hvězdy a mnoho dalších). V některých stáncích je 

možno platit platební kartou. 

Děti se mohou těšit na anděla, který bude rozdávat sladkost

í děti ze ZŠ a budou se hrát koledy. 

jďte si vychutnat předvánoční atmosféru. 

Těšíme se na Vás!!!!                                                               

 

vás srdečně zve na 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

a to 

Zahřejete se svařeným vínem, punčem, horkou medovinou. 

Pochutnat si můžete na hrachové polévce, vánočce či cukroví. 

SDH Šilheřovice jsme připravili zabíjačkové výrobky. 

Navštivte zabíjačkový stánek a kupte si výborná jelítka, jitrnice, prejt, 

Pro své blízké můžete zakoupit dárečky či vánoční dekorace (betlémy, 

, mešní víno, perníčky, cukroví, zákusky, oblečení, 

některých stáncích je 

Děti se mohou těšit na anděla, který bude rozdávat sladkosti. 

Těšíme se na Vás!!!!                                                               
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Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2018 pořádaných místními spolky, 
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice  
 

Termín Název Pořadatel Místo 

    

30. listopadu 2018 Rozsvícení vánočního stromu Obecní úřad areál Baumšula 

    

 

 
 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských 
obcí v rámci česko-polské spolupráce 
 

p. 
č. 

Název akce  Termín Organizátor 

39. Vánoční ladění  22.12.2018 Hať 
40. Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní 

otevření IKC – Píšť s kulturním programem 
16.12.2018 Píšť 

 
 

 

 

Naši jubilanti 
 

Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje 
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.  
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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