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Vážení spoluobčané, 

čas Vánoc je tady! Rád bych jménem Rady obce poděkoval všem spolkům, komunitám 
a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich činnost v roce 2018 a za to, že je tady 
máme! Velký dík taktéž patří našemu duchovnímu správci, základní a mateřské škole 
a všem živnostníkům a firmám, kteří podporovali naši sportovní a kulturní činnost v obci! 
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za podporu a spolupráci při realizaci aktivit 
obce. 

Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu 
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví! 

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta 

 
 
 
 

  
 
 
Výpis z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 12. 12. 2018 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 2/2018/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o body: „Zpráva 

Kontrolního výboru“, „Zpráva Finančního výboru“, „ZŠ Šilheřovice – 
doplatek na pronájem bazénu“ a „Dotace“ a rozhodlo, že o každém bodu 
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně 

ad 2/2018/3  Ověřovatele zápisu Janu Gebauerovou a Ing. Pavla Smolku Ph.D. 
ad 2/2018/5  Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 1 konaného dne 31. 10. 2018 
ad 2/2018/10 Proplacení doplatku za pronájem bazénu v rámci školní výuky ve výši 

85.114,- Kč Základní škole a mateřské škole Šilheřovice, příspěvkové 
organizaci 

ad 2/2018/11a Předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování 
akce „Rekonstrukce interiéru Kulturně vzdělávacího centra CZ – PL v obci 
Šilheřovice“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
dotačního titulu 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 
v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 vyhlášené 
dne 21.11.2018 

ad 2/2018/11b Předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování 
akce „Oprava vstupů budovy márnice a oprava kříže“ v rámci 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů v rámci výzvy 
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 vyhlášené dne 21.11.2018 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
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ad 2/2018/11c Předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování 
akce „Obnova školního hřiště ZŠ Šilheřovice“ v rámci podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210B Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury v rámci výzvy k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace v roce 2019 vyhlášené dne 21.11.2018 

ad 2/2018/11d Předložení žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na financování 
akce „Zřízení míst pasivního odpočinku a obnova povrch dětského hřiště“ 
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 
117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 
vyhlášené dne 21.11.2018 

ad 2/2018/12 Uzavření Darovací smlouvy k převodu parc. č. 721/1 a 721/2 k. ú. Šilheřovice 
mezi Obcí Šilheřovice a p. XXXXX  

ad 2/2018/13 Navýšení ceny vodného o 3,- Kč a stočného o 2,- Kč od 1. 1. 2019 
ad 2/2018/14  Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice na rok 2019 
ad 2/2018/15  A)  Rozpočet obce pro rok 2019 takto: 
     celkové příjmy rozpočtu ve výši 28.636.500,00 Kč 
     Financování ve výši     18.928.568,00 Kč 
     Celkové výdaje rozpočtu ve výši 47.565.068,00 Kč 
  B)  Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu 

obce Šilheřovice pro rok 2019. 
  C) Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí 

dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2019 v té výši 
a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulce 
č. V. návrhu rozpočtu. 

  D) Příspěvek Základní škole a mateřské škole Šilheřovice p. o. na rok 
2019 dle závazných ukazatelů.   

 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
ad 2/2018/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 1 konaného dne 31. 10. 2018 
ad 2/2018/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 1/2018 a 2/2018 
ad 2/2018/7 Rozpočtová opatření č. 9/2018 
ad 2/2018/8 Zprávu Kontrolního výboru 
ad 2/2018/9 Zprávu Finančního výboru 
 
 
 
 

 
 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 11. 2018 č. 1/2018 
 
 

RO zřizuje:  
ad 1/2018/1 Komisi Životního prostředí a jmenuje předsedkyni RNDr. Soňu Práškovou 

a členy Mgr. Pavlu Sokolovskou a Lenku Šomodi 
ad 1/2018/1 Kulturní, sportovní a sociální komisi a jmenuje předsedkyni Ludmilu 

Maloňovou a členy Pavlu Thomasovou, Mgr. Petra Jurase, Marcelu 
Lazarovou, Ivetu Čecháčkovou, Lenku Pecháčkovou a Lenku Šomodi 

 

RADA OBCE 
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ad 1/2018/1 Povodňovou komisi a jmenuje předsedu Mgr. Radka Kaňu a členy Jana 
Čecháčka, Pavla Smolku, Romana Schullu, Ing. Stanislava Lipinského, 
Vernera Kolasku, Františka Maloně a Michala Šomodi 

 
RO schvaluje: 
ad 1/2018/2 Rozdělení funkcí dle organizačního řádu, a to: 

- Starosta obce: Program rozvoje venkova 
              Územní plánování 
   Majetkoprávní záležitosti obce 
   Záležitosti obrany 
   Sociální a zdravotní oblast 
   Personální otázky 
   Doprava 
   Veřejný pořádek 

- Místostarosta obce: Správa a údržba obecních domů 
                       Požární a protipovodňová ochrana 
                       Vodní hospodářství (vodovod, kanalizace a ČOV, vodní    
                                             toky) 
                       Kultura a sport 
           Školství    
ad 1/2018/4 Poskytnout finanční dar na činnost Charity Hlučín, U Bašty 275, 748 01 

Hlučín na pečovatelské služby na 3. čtvrtletí 2018 ve výši 3.840,- Kč. 
ad 1/2018/5 Uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou FICHNA - HUDECZEK a.s.  

(IČO: 27765857) na stavební práce s názvem „Rekonstrukce centra CZ-PL 
v obci Šilheřovice“ za nabídnutou cenu 16.977.337,84Kč bez DPH. Rada obce 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.    

ad 1/2018/5 Autorský dozor se zpracovatelem projektové dokumentace firmou Projekce 
Guňka s.r.o. (IČO: 01508504) za nabídnutou cenu 3.350,-Kč bez 
DPH/kontrolní den. 

ad 1/2018/5 Jako nejvýhodnější nabídku na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP firmu Procházka – stavební firma spol. s.r.o. (IČO:25389599) 
za 32.500,-Kč bez DPH za měsíc výkonu. Rada obce pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  

ad 1/2018/5 Nabídku na zpracování závěrečného vyúčtování akce projektu financovaného 
v rámci OPŽP od firmy PROENVAS s.r.o. (IČO: 06969119) za nabídnutou 
cenu 20.000,-Kč bez DPH. 

 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14.11.2018 č. 2/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 2/2018/2 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

a pověřuje starostu obce k podpisu. 
ad 2/2018/3   Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území 

obce Šilheřovice městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik 
Ostrava a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu. 

ad 2/2018/5a Přidělení obecního bytu paní XXXXX, XXXXX, Šilheřovice.  
  ad 2/2018/5b Přidělení obecního bytu paní XXXXX, XXXXX, Šilheřovice.  

ad 2/2018/7 Rozpočtové opatření č. 9/2018 předložené ekonomkou obce. 
 
RO projednala: 
ad 2/2018/6       Návrh rozpočtu obce Šilheřovice na rok 2019. 
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Kalendář 2019 
 

Prosíme občany, kteří si doposud nevyzvedli kalendář 2019, ať tak učiní 
do 20. prosince 2018. 
Děkujeme. 
 
 
 

 
 
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 ! 

 

 

Opis vody 
 
Vážení spoluobčané,  
ve dnech 28. 12. 2018 – 29. 12. 2018 a první týden v roce 2019 budou v naší obci probíhat 
opisy vody, které bude provádět p. J. Aujezdský. 
 

 

 
Informace ke svozu popelnic 
 
V prvním týdnu v roce 2019 se posouvá odvoz popelnicových nádob ze středy na čtvrtek. 
Ostatní týdny zůstává svoz stejný, tzn. ve středu. 
Děkujeme za pochopení. 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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Obecní ples 
 

Milí spoluobčané, z důvodu rekonstrukce dvou sálů na zámku v Šilheřovicích se bohužel 
obecní ples v roce 2019 konat nebude. 
Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
 
Informace Pošty Šilheřovice 

 

 

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

 



 

 
 
Rozsvícení vánočního stromu
 
Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice děkuje sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem 
přispěli ke zdárné akci – Rozsvícení vánočního stromu na Baumšuli dne 30. listopadu 2018.
Sponzoři:   -  Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD s.r.o.

-  Restaurace a penzion „ NA Náměstí „
-  Pekárna M + K
-  MilanŠrotek 
-  Lesy ČR 

Velké poděkování patří:  -  vystupujícím žákům ZŠ
-  taneční skupině Carmen
-  hasičům
-  Klubu důchodců
-  Pavlu Smolkovi
-  Stanislavu

                                              - Prajzskému sportovnímu klubu
-  stánkovým prodejcům
-  zaměstnancům OÚ

 
 
Kulturní komise děkuje všem občanům, kteří v
 

 

 

 

Těšíme se na Vás i v roce 2019.
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Rozsvícení vánočního stromu 

Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice děkuje sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem 
Rozsvícení vánočního stromu na Baumšuli dne 30. listopadu 2018.

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD s.r.o.
Restaurace a penzion „ NA Náměstí „ 
Pekárna M + K 

vystupujícím žákům ZŠ 
taneční skupině Carmen 
hasičům 
Klubu důchodců 
Pavlu Smolkovi 
Stanislavu Šeligovi a Aleši Jauernigovi 

Prajzskému sportovnímu klubu 
stánkovým prodejcům 
zaměstnancům OÚ 

Kulturní komise děkuje všem občanům, kteří v tak hojném počtu tuto akci navštívili.

 

Milí přátelé!                                                         

Přejeme Vám, aby Vám Nový rok 2019 p

12 měsíců bez nemoci, 53 týdnů

dní lásky a 8 760 hodin plných optimizmu, 

víry, štěstí a úspěchů. 

Nádherné svátky Vám Všem srde

Vaše Kulturní komise 

roce 2019. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice děkuje sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem 
Rozsvícení vánočního stromu na Baumšuli dne 30. listopadu 2018. 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD s.r.o. 

tak hojném počtu tuto akci navštívili. 

!                                                          

m Nový rok 2019 přinesl  

dnů pohody, 365 

760 hodin plných optimizmu, 

Nádherné svátky Vám Všem srdečně přeje     
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
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Jak se mají a co dělají děti v naší mateřské škole? 
 

Dětí je plná školka – větší, menší i ti nejmenší si denně hrají ve třídách a na zahradě, 
vzdělávají se podle celoročního školního programu KOLEM  SVĚTA  BALONEM a taky 
se učí samostatnosti a sebeobsluze, komunikaci s dětmi i dospělými a v neposlední řadě také 
společenským zvyklostem. 
V rámci tohoto vzdělávacího programu se děti tradičně setkávají na konci září každého 
roku s kamarády z polské školky „na hranici“, kde si spolu hrají, zpívají, kreslí na asfalt 
apod. 
Na podzimním rozloučení se zvířátky a broučky se děti se svými rodiči vypravily do lesíka 
a posvítily jim, tam na ně čekal „Pán lesa“ a měl pro děti schovaný poklad, který 
samozřejmě i v té tmě hravě našly . 
Jednoho listopadového odpoledne se naše školka proměnila v pohádkový les s perníkovou 
chaloupkou, do které děti se svými rodiči hledaly cestičku a pak si všichni společně 
pochutnávali na sladké odměně, kterou připravily starostlivé maminky. 
Nechyběly ani „cestovní divadélka“s environmentálně laděnou pohádkou a pohádkou 
s Kašpárkem.  
A aby měla celá rodina pěknou památku, tak se děti fotografovaly na podzimní i vánoční 
téma. 
V předadventním týdnu se děti v hudebním programu naladily na již tradiční malou 
slavnost světla - adventní spirálu  a návštěvu kostela s rodiči a s lucerničkami  a těší se 
na mikulášskou a vánoční nadílku.  
K příjemné  atmosféře přispěli také rodiče a učitelky MŠ  prodejní výstavou vánočních 
výrobků. 
 
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme krásné a klidné prožití doby adventu i vánočních  
a novoročních svátků. 
 
 
 
 
 
 
… moje malé světélko, chci, aby svítilo… 
 a všude tam kde smutno je, chci, aby svítilo… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti a zaměstnankyně mateřské školy 
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Lidé dobré vůle, 

tak zpívali andělé nad betlémskou jeskyní v okamžiku, kdy první zvědavci se přišli 
podívat, co se vlastně oné vánoční noci stalo. Jak víme, nalezli malé Děťátko zavinuté 
v plenkách v jeslích spolu s Jeho Matkou Marií a sv. Josefem a také se společností volka 
a oslíka. Tito zvědavci museli urazit dlouhou cestu, aby se setkali s velkým darem, jímž byl 
právě narozený Mesiáš. 

My také putujeme v adventní době, abychom se dostali k betlémské jeskyni a s úžasem, 
radostí a vděčností se setkali s malým Ježíškem. Všechno k tomuto dni – vánočnímu 
štědrému večeru a Božímu hodu – připravujeme, aby nám nic neuniklo, nechybělo nebo 
nám nádherné vánoční svátky nic nepokazilo. 

Myslím, že bez vánočního stromu, cukroví, ozdob na stromečku či různě po domě, salátu 
s kaprem (nebo jinou pochutinou), františka, vánočky, úklidu, umytých oken, svící, svařáku 
či grogu, sněhu (snad napadne), dárků… si těžko dokážeme představit krásné Vánoce. 

Ano, krásné Vánoce, možná si to budeme vzájemně přát, možná si to už teď v hloubi 
svého srdce přejeme: aby byly krásné Vánoce. Jenže krásné Vánoce se nedají zaručit tím, 
že všechno to, co považujeme za nutné k přípravě na Vánoce, zvládneme, stihneme, 
nachystáme a připravíme. O tom, troufám si tvrdit, Vánoce až tak nejsou. Nejsou 
ani svátky klidu, svátky rodiny, zimní svátky a prázdniny. Dovolím si tvrdit, že to jsou 
svátky obrovského zázraku. 

Zázraku, který bychom mohli vložit do dárku, jež bychom nalezli pod vánočním 
stromečkem. Zázrak, kterým je Láska. Ne ta lidská, kterou dobře známe, ale Láska, 
jíž je Bůh sám. Vánoce bez Lásky v Betlémě si nelze představit – neexistují. A my, 
kteří kráčíme k betlémské jeskyni, po té Lásce toužíme a nakonec jsme touto Láskou sami 
obdarováni.  

Pevně věřím, že právě o letošních Vánocích po setkání s Ježíškem budeme obdařeni 
nádhernou a velkou Láskou samotného Boha, a že i my pak dokážeme tuto lásku, byť v naší 
lidské podobě, darovat dalším lidem. DaleEvans, americká spisovatelka a filmová herečka, 
říká, že „Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou 
Vánoce.“  

Velice si přeji, abychom slavili Vánoce nejen letos 25. prosince, ale abychom prožívali 
Vánoce stále. Abychom objevovali nádherný zázrak a dar, jímž je láska, a dokázali se o něj 
také dělit. Ať už v rodinných, sousedských či pracovních vztazích, tak třebas i díky již 
tradiční Tříkrálové sbírce, kdy zhmotňujeme svou lásku k potřebným, protože i „sebemenší 
dar, je ve skutečnosti velký, byl-li dán s láskou.“ (řecký básník Pindaros) 

Přeji nám všem otevřené srdce pro tajemství lásky Božího daru a v nastávajícím roce 
ve zdraví, v pohodě a s radostí spoustu příležitostí se o tento nádherná dar dělit s druhými.  

 

 

o. Jakub Dominik Štefík, 

administrátor farnosti Šilheřovice 

 

 

 

FARNOST ŠILHEŘOVICE 
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ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 

V sobotu 8.12. se naši minižáci zúčastnili turnaje v Bohumíně, ve kterém dosáhli velmi 
dobrých výsledků při 5 výhrách 2 remízách a jen 1 porážky. Nejlepším střelcem byl Vojtěch 
Mučka s celkovými 5 vstřelenými góly. Nejaktivnějším hráčem byl pak zvolen Šimon 
Kučatý.  
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří v průběhu celého roku podporovali naši 
mládež jak při soutěžních zápasech, tak u jednotlivých turnajů. Poděkování patří také 
trenérům Lukáši Žoffajovi a Janu Krivačkovi.    
 

                              

 

Předsednictvo TJ SOKOL Šilheřovice by také rádo poděkovalo všem fanouškům, členům 
fotbalového a realizačního týmu za neustálou podporu v průběhu celého roku 2018 a těšíme 
se na setkání v roce 2019.  
 

 

                                                                                                               

Za TJ SOKOL Šilheřovice 
                                                                                                                 Mgr. Zdeněk Žvaka                                             

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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Školení 
 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se zúčastnila školení v Dolním Benešove, na bývalém 
hotelu Herta. Plán školení byl prověření výjezdového družstva při hašení požáru v patře, 
roztáhnutí hadicového vedení do dvou pater a následné vyhledaní zraněné osoby 
v zakouřeném prostoru, a poté provést záchranu a evakuaci osob v dýchací technice. 
Vše probíhalo pod dozorem příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje ze stanice v Ostravě - Přívozu. Poté proběhlo odvětrání celého objektu za pomocí 
přetlakového ventilátoru. Proběhlo také školení použití AED defibrilátoru, který byl letos 
zakoupen z dotací evropské unie programu „Redy to help“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výjezd jednotky: 
 

„kde jiní dělali čárku, osud napsal tečku“ 
Těsně před půlnocí z úterý 28. 11. 2018 na středu byla naše jednotka povolána k požáru 
částečně zděné a dřevěné chatky v Ostravě – Antošovicích. Jednotka se na místě řídila 
pokyny Velitele zásahu a prováděla hasební práce v dýchací technice v prvním nadzemním 
patře budovy. Požár byl ohlášen s tím, že se nachází v budově také jedna osoba, 
což se bohužel při likvidaci požáru také potvrdilo. Po ukončení všech prací se jednotka 
nad ránem vrátila zpět. Na místě zasahovali hasiči ze stanic Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje stanice Ostrava – Fifejdy a Ostrava – Přívoz a spolu s nimi dvě 
jednotky dobrovolných hasičů z Antošovic a Šilheřovic. 
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska 
 
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným 
kulturních a společenských akcí, projektů a dalších aktivit 
směřujících k rozvoji a propagaci. 
 
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto 

ani letos nemohl chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. 
Na zámku v Kravařích přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů 
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, 
v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní 
a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy 
a chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby. 
Organizace Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání 
chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích. 
 
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, 
které se zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska. 
 
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku dotací. 
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu 
na realizaci projektů„Manažer regionu Hlučínska II“(doplatek 
dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 
2018“ (dotace ve výši 93 419,25Kč) a „Manažer regionu Hlučínska 
III“ (zálohová dotace ve výši 100 000 Kč). 
 

V prosinci 2018 byla ukončena 
projektu „Jak na výuku EVVO 
na Hlučínsku?“, a to vydáním 
metodických materiálů 

a pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací materiály obdržely pro účely 
výuky přírodovědných předmětů všechny základní školy v regionu. Projekt 
je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Rozpočet projektu 
činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč). 
 
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými 
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní 
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází 
k mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude 
podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto rostlin nebo exkurze 
za příklady dobré praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat dotaci 
až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří projekt „Hledání 
ztraceného času“ v rámci kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické 
workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí                      
13 815,77 Eur. 
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V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci 
kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž 
pro návštěvníky regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve 
výši 28 471,60 Eur.  
 
Česko-polské projektu jsou 
spolufinancovány z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Silesia v rámci programu 
INTERREG V-A Česká republika - Polsko. 
 
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení 
obcí Hlučínska získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj 
obcí a MA21 v SOH“, prostřednictvím kterého jsou 
zpracovávány strategické plány vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací 
aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč. 
 
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí 
a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi 
www.hlucinsko.tv. 
 
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům 
a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, 
spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí 
a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu. 

Mgr. Lenka Osmančíková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA 



- 15 - 

 

 
Sbor dobrovolných hasičů 
Šilheřovice 
si vás dovoluje pozvat na 

VÝROČNÍ VALNOU  
HROMADU 

Která se koná 19. Ledna 2019 od 15:30 hodin 

v  sále Obecního úřadu v Šilheřovicích 
 
Těšíme se na účast všech členů, hostů a příznivců sboru. 

 

za výbor SDH Šilheřovice: Janoš Radek 
                        starosta SDH  

 
 

 
 
 

Místní organizace 
KDU-ČSL                  

Vám přeje radostné 
prožití vánočních 
svátků prozářené 
láskou a pokojem           

a v novém roce hodně zdraví                      
a Božího požehnání. 
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Naši jubilanti 
 

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