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Vážení spoluobčané,  

prázdniny jsou již dávno historií a léto se nám pomalu a jistě chýlí ke konci. Doufám, že jste 
si to letošní řádně užili a nabrali sil do dalších měsíců.  
 
V průběhu léta se rada obce zabývala přípravou zubní ordinace, výběrovými řízeními 
na zhotovitele cyklotras v rámci projektu CZ-PL spolupráce a zhotovitele rekonstrukce 
kinosálu v rámci Operačního programu životního prostředí a programu 
Moravskoslezského kraje. Dále bych rád poděkoval paní Škvainové za možnost 
bezpečnějšího umístění odpadových kontejnerů na jejím pozemku. V neposlední řadě 
nesmím opomenout spuštění webových stránek http://rothschild.silherovice.eu/ , na kterých 
naleznete spoustu zajímavých historických informací o našem CZ-PL pohraničí. 
 
Závěrem dovolte, abych poděkoval celému organizačnímu výboru akce „Strassenfest 2018“  
a všem obyvatelům ulice Dolní za opravdu vřelé přivítání a pohostinnost! 
 
 
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta      
 
 
 
 
 

 
  
 
Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 20. 6. 2018 

  
Zastupitelstvo obce schválilo: 
ad 18/2018/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o body „Stanovení 

počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022“ a „Zpráva 
Kontrolního výboru“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude 
hlasovat samostatně a veřejně 

ad 18/2018/3 Ověřovatele zápisu Ing. Jarmilu Thomasovou a Valdemara Kupku 
ad 18/2018/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 17 konaného dne19. 3. 2018 
ad 18/2018/11 Plán rozvoje sportu v obci Šilheřovice 
ad 18/2018/12 Záměr na prodej pozemku parc. č. 412 v k. ú. Šilheřovice 
ad 18/2018/13 Přijetí dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého Komerční bankou 

a. s. ve výši 20.000.000,- Kč za stanovených podmínek, které byly nabídnuty 
v rámci veřejné výzvy „Poskytnutí úvěru na financování dotačních projektů 
a následný úvěr na spolufinancování“   

ad 18/2018/14a Přijetí dotace na akci „Stezka Horní Odry – zelené stezky pohraničím“ 
v rámci programu CZ – PL spolupráce a zároveň pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o přijetí dotace 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
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ad 18/2018/14b Přijetí dotace na akci „Rekonstrukce Kulturně vzdělávacího centra CZ – 
PL“ v rámci Operačního programu Životního prostření a zároveň pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace 

ad 18/2018/14c Přijetí dotace na akci „Rekonstrukce Kulturně vzdělávacího centra CZ – 
PL“ v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU 
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace 

ad 18/2018/14d Přijetí dotace na akci „Vypracování kompletní projektové dokumentace 
rekonstrukce obecního úřadu v Šilheřovicích“ v rámci Programu 
na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 a zároveň pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace 

 
 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
ad 18/2018/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 17 konaného dne 19. 3. 2018 
ad 18/2018/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 106/2018 – 111/2018 
ad 18/2018/7 Rozpočtová opatření č. 3 – 4/2017 
ad 18/2018/8 Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření 

územního samosprávného celku obce Šilheřovice za rok 2017 s tím, že bylo 
seznámeno s přijatým opatřením k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 

ad 18/2018/10 Výroční zprávu starosty obce za rok 2017 
ad 18/2018/16 Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
 
 
Zastupitelstvo obce projednalo:  
ad 18/2018/9 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením obce Šilheřovice za rok 2017, a to bez výhrad 
 
 
Zastupitelstvo obce stanovilo:  
ad 18/2018/15 Pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva obce Šilheřovice, 

a to 15 členů 
 
 
Zastupitelstvo pověřilo: 
ad 18/2018/13 Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dlouhodobého investičního 

úvěru Komerční bankou a. s. ve výši 20.000.000,- Kč 
ad 18/2018/14a Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na akci „Stezka Horní 

Odry – zelené stezky pohraničím“ v rámci programu CZ – PL spolupráce  
ad 18/2018/14b Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na akci „Rekonstrukce 

Kulturně vzdělávacího centra CZ – PL“ v rámci Operačního programu 
Životního prostření  

ad 18/2018/14c Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na akci „Rekonstrukce 
Kulturně vzdělávacího centra CZ – PL“ v rámci Programu na podporu 
financování akcí s podporou EU  

ad 18/2018/14d Starostu obce podpisem smlouvy o přijetí dotace na akci „Vypracování 
kompletní projektové dokumentace rekonstrukce obecního úřadu 
v Šilheřovicích“ v rámci Programu na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2018  
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 6. 2018 č. 112/2018 
 
RO doporučuje: 
ad 112/2018/2 Zastupitelstvu obce schválit Plán rozvoje sportu v obci. 
ad 112/2018/3 Zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 412 v k. ú. 

Šilheřovice. 
ad 112/2018/4   Zastupitelstvu obce schválit přijetí dotací: 
                          a) „ Stezka Horní Odry – zelené stezky pohraničím „ 
                          b) „ Rekonstrukce Kulturně vzdělávacího centra CZ – PL „ 
ad 112/2018/5 Zastupitelstvu obce schválit Indikativní nabídku na úvěr a předfinancování 

od Komerční banky, a.s., Na Příkopě 969/33, 110 00 Praha. 
ad 112/2018/6 Zastupitelstvu obce projednat Zprávu o výsledcích přezkoumání 

hospodaření Obce Šilheřovice za rok 2017. 
 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 27. 6. 2018 č. 113/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 113/2018/2     Na akci „ Strassenfest 2018 „ dne 15.9.2018: 
     - poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč 
                            - bezplatnou propagaci v obecním zpravodaji a v rozhlase 
                            - bezplatné zapůjčení zahradních setů a stanu                       
ad 113/2018/3 Znění Darovací smlouvy na poskytnutí nadačního příspěvku pro rok 2018                            

uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Nadaci Landek. 
ad 113/2018/4  Znění Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Česká republika-                            

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a Obcí Šilheřovice. 
ad 113/2018/6      Rozpočtové opatření č. 4/2018 předložené ekonomkou obce. 
 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 7. 2018 č. 114/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 114/2018/2a  Napojení novostavby RD na parc. č. 1520/30 v k.ú. Šilheřovice 

na vodovodní řád, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 
ad 114/2018/2b Napojení novostavby RD na parc. č. 410, 411/2 v k.ú. Šilheřovice 

na vodovodní řád, dešťovou a splaškovou kanalizaci .                             
ad 114/2018/3 Udělit souhlasné stanovisko se stavbou RD na parc. č. 410,411/2 v k.ú. 

Šilheřovice. 
ad 114/2018/4a   Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. 
ad 114/2018/4b   Zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace. 
ad 114/2018/5 Cenovou nabídku na vypracování kompletní projektové dokumentace 

rekonstrukce obecního úřadu/zbrojnice od Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, 
Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 ve výši 280.000,- Kč 
bez DPH. 

 

RADA OBCE 
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ad 114/2018/6   Cenovou nabídku k provedení výběrového řízení na rekonstrukci 
kulturního domu (CZ-PL centra) ve výši 45.000,- Kč bez DPH od firmy 
iora legal, advokátní kancelář,s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4. 

ad 114/2018/7   Rozpočtové opatření č. 5/2018 předložené ekonomkou obce. 
 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 8. 2018 č. 115/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 115/2018/3      Smlouvu o zrušení věcného břemene. 
ad 115/2018/4    Poskytnout dotaci na činnost CHPS na 2. čtvrtletí roku 2018. 
 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 8. 2018 č. 116/2018 
 
 

RO schvaluje: 
ad 116/2018/2 Výběr nejvhodnější nabídky firmy Alpine Bau CZ a.s., (IČO 02604795) 

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu komunikací 
pro cyklostezky na p. č. 1389/1, 1396, 1662,1309, 1362/3“ za nabídnutou cenu 
4.549.998,72,-Kč bez DPH.   

ad 116/2018/3   Rozpočtové opatření č. 6/2018 předložené ekonomkou obce. 
 
 
 

 
 

 

 

Změna dopravce na lince 68 

Od neděle 9. prosince 2018 dojde na lince č. 68 Ostrava - Šilheřovice ke změně dopravce. 
Po vzájemné dohodě Koordinátora ODIS s.r.o., Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
Magistrátu města Ostravy a obcí Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice bude provoz 
autobusové linky č. 68 nově zajišťovat dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Důvod převedení linky č. 68 do systému linek MHD Ostrava je prostý - linka svou trasou, 
způsobem odbavení cestujících, včetně nástupu všemi dveřmi se více blíží linkám MHD, 
než běžné příměstské dopravě. 

Ani po změně dopravce se však pro cestující nic zásadního nezmění. Jízdní řád bude mírně 
upraven, ale bude vycházet z toho stávajícího. Navíc budou doplněny některé chybějící 
spoje v pracovní dny a posílen provoz i o víkendech. V Ostravě bude linka č. 68 nově končit 
a začínat přímo na tramvajovém nástupišti zastávky Křižíkova.Na lince již dnes platí plně 
tarif integrovaného dopravního systému ODIS. Cestující, kteří mají dlouhodobé časové 
jízdenky, tak změnu nepocítí vůbec. Cestující na jednotlivé jízdenky si budou muset 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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zvyknout, že jízdenku již nezakoupí u řidiče, ale musí si ji pořídit v předprodeji a označit ve 
vozidle. Cestující však budou mít možnost se u kterýchkoli dveří odbavit při nástupu 
pomocí karty ODISka s nahranou elektronickou peněženkou nebo také běžnou 
bezkontaktní bankovní kartou.  

Platba jízdného bankovními kartami ve vozidlech MHD Ostrava je stále populárnější 
a zaznamenává trvalý nárůst zájmu cestujících. Použití bankovní karty i ODISkyje přitom 
velmi jednoduché: při každém nástupu stačí přiložit kartu ke čtecímu zařízení. 
Tím je cestující ve vozidle zaevidován a za cenu 20 Kč může jet tímto spojem až třeba 
na konečnou. Pokud navíc cestující přestoupí do 45 minut od prvního nástupu na jiný spoj 
(zde opět při nástupu přikládá kartu), cestuje již v návazném spoji zdarma. Pokud cestující 
hodlá jet pouze krátkou vzdálenost (do 10 minut) a nechce na žádný další spoj přestupovat, 
přiloží bankovní kartu k zařízení také před výstupem. Tím si sníží cenu jízdenky na 14 Kč. 
V případě bankovních karet systém na konci dopravního dne automaticky spočítá 
nejvýhodnější cenu jízdného. Pokud cestující během dne cestuje více, nikdy za daný den 
nezaplatí více než 80 Kč, což je cena 24hodinové jízdenky. 

Věříme, že si cestující na nového dopravce brzy zvyknou a linka č. 68 bude i nadále patřit 
k vytíženým linkám. 
 
Ing. Martin Dutko, Koordinátor ODIS s.r.o. 
 
 
 
 

 
 
Jakou cenu má elektroodpad? 
 

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. 
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení 
neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice 
vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího 
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné 
žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších 
problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý 
den, tak proč si přidělávat práci? 
 
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází 
na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně 
velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých 
elektrospotřebičů.  
 
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat 
zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem 
a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento 
elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených 
elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejen že nejde nic vydělat, 
naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé 
množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní 
ekonomické hodnotě elektroodpadu. 

 

EKOLOGICKÁ PORADNA 
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Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu 
různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. 
Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.  
 
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte úsporné 
zářivky do směsného odpadu. 
 
V Šilheřovicích můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (Střední 305, 
otevírací doba Po a St 8:00-17:00 hod., Út a Čt 8:00-15:00 hod., Pá 8:00-12:00 hod.) 
 
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec Šilheřovice zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky 
tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci 
nebezpečných odpadů.  
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz. 
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Unikátní meč posledního Přemyslovce v Muzeu Hlučínska 
 

 

Když se 13. listopadu 1521 odebral na věčnost ratibořský kníže Valentin řečený Hrbatý, 
málokdo ze současníků si uvědomoval, že spolu s ním po mužské linii vyhasl i slovutný rod 
Přemyslovců. Stejně tak ani většina české veřejnosti netuší, že Přemyslovci zmizeli ze scény 
až 215 let po známé olomoucké vraždě Václava III. Učebnice totiž zcela zapomněly 
na nemanželské potomky, kterých po světě tehdy pobíhala celá řada. Nejvýznamnějším 
z nich byl Mikuláš, kterého nechal jeho otec Přemysl Otakar II. dokonce legitimizovat. 
Záměr, aby Mikuláš posléze přezval po otci královskou korunu bohužel neprošel, 
a tak se nemanželský syn usadil v Opavě. Jím založená rodová větev nakonec vládla 
ve Slezsku až do 16. století a Valentin Hrbatý byl její poslední mužský příslušník. 
Když zemřel, zlomili na znamení vymření rodu rituálně jeho meč a položili jej na rakev. 
Na scéně se meč objevil opět v roce 1996 při rekonstrukci dominikánského kláštera 
v Ratiboři, když byl vyjmut z Valentinova hrobu. Od té doby představuje nejdůležitější 
exponát ratibořského muzea. Jako takový zůstává na místě, kde byl nalezen, 
a jen při mimořádných příležitostech jej muzeum zapůjčuje. Naposledy se tak stalo 
před třemi lety, kdy meč krátce zavítal na výstavu do Opavy. Nyní budeme mít jedinečnou 
příležitost obdivovat meč posledního žijícího Přemyslovce také na Hlučínsku. Na zámku 
v Hlučíně bude vystaven mezi 21. až 30. zářím. 
 
 Jiří Neminář 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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Doma až do konce 
 

Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však 
organizace, které Vám v tom pomohou. 
 
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel 
strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní 
hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně 
nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými 
blízkými.„Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických 
obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ 
vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku.Pracujeme 
v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální 
pracovnice, psychologové a duchovní.Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní 
číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.„Naši lékaři i sestry vyjíždí každý 
den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. 
Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, 
které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz 
od paní pečující o svého muže:„Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé 
a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich 
pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být 
vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni 
umírající.“Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat. 
 
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo dalších 11 
hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo 
www.umiratdoma.cz.  
 
 
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 
727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.  
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Akce Základní školy ve školním roce 2018/2019 
 

 

 Datum Akce 

Září 

3.9. 

Slavnostní vítání dětí do 1. tř. (Mgr. Kačmářová). 
 

Do 1. třídy nastoupilo 11 žáků (6 chlapců a 5 dívek). 
Třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Hlaváčková. 
 

V letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Šilheřovicích 153 dětí. 

 

Od 1.9.2018 byl ZŠ a MŠ Šilheřovice schválen projekt MŠMT 
pro podporu vzdělávání Šablony II v celkové výši 1 253 176 Kč. 
Zahrnuje podporu školních asistentů v ZŠ a MŠ, výuku s rodilým 
mluvčím, projektové dny ve škole i mimo školu, doučování žáků, 
pro ŠD ICT (pořízení tabletů) a čtenářské kluby včetně 
zakoupení knih. 
Projekt bude realizován během 2 let v MŠ, ZŠ a nově i ve ŠD. 
Pro výuku žáků bude jistě velkým přínosem. 

18.9. 
Zahájení plaveckého výcviku (celkem 8 lekcí) pro 2. – 4. třídu 
v Kravařích. 

26.9. Dopravní výchova pro 3. třídu na dopravním hřišti v Hlučíně. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Akce Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice 
 

Vážení rodiče a děti, 
výbor Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice připravil pro školní rok 2018 – 2019 tyto akce, 
na které Vás všechny srdečně zveme. 
 
 
6 .10.2018  DRAKIÁDA – začátek ve 14:00 hodin  - areál hřiště TJ SOKOL 
 (  Nutná účast rodičů z bezpečnostních důvodů ) 
 
10.11.2018 NOC PLNÁ STRAŠIDEL - 17:00 hodin – areál Baumšula 
(  Nutná účast rodičů z bezpečnostních důvodů ) 
 
6. 12.2018  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – vzhledem k rekonstrukci sálu bude Mikulášská  
                                                                     nadílka rozdána dětem ve třídách ). 
 
LEDEN  2019 - BRUSLENÍ - zajistíme pro děti bruslení v Bohumíně  
                                                                    ( termín bude upřesněn ) 
 
ÚNOR 2019 – ZIMNÍ RADOVÁNKY    - termín upřesníme dle počasí – zámecký park 
 (  Nutná účast rodičů z bezpečnostních důvodů ) 
 
6. 4.2019 – DEN PRO ŽENU – začátek ve 14:00 hodin – SOU a HŠ Šilheřovice 
                                                 ( předprodej vstupenek – 1.2. 2019 v Rothschildově cukrárně ). 
 
21.6. – 23.6.2019 – STANOVÁNÍ - areál hřiště TJ SOKOL 
(  Nutná účast rodičů z bezpečnostních důvodů ) 

 
 

 
 

 
 

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ČERVENEC/SRPEN  
 

V průběhu července se v Šilheřovicích odehrál turnaj mužů za účasti týmů Darkoviček, 
Hati, Heřmanic, Ludgeřovic a Šilheřovic. Celkovými vítězi se pak stalo mužstvo 
z Heřmanic, které tak obhájilo vítězství z loňského roku.  
 
V  letních měsících jsme pak na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice vybudovali automatický 
závlahový systém za pomocí dotace Nadace ČEZ ve výši 150 000 Kč. Vlastní prostředky 
na materiál byly ve výši 110 000 Kč. Veškeré práce jsme prováděli brigádnicky. Poděkování 
patří Radku Kaňovi za pomoc při zajištění dotace a brigádníkům, kteří odpracovali nejvíce 
hodin a to Němec Petr, Buchta Jaroslav, Smolka Jan, Maloň Fantišek, Žoffaj Miroslav, 
Žoffaj Lukáš, Paskuda Tomáš, Chmelař Radim, Žebrák Milan, Kopia Štěpán a Nováček 
Jiří. 
 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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V průběhu přestávky před sezónou 2018/2019 byl vytvořen B-tým mužů, který se účastní 
mistrovských zápasů ve III. třídě v opavské části soutěže. 
 
V srpnu pak začala nová fotbalová sezóna, ve kterém odehráli naši minižáci, žáci, muži A 
a B následující zápasy: 
 
MUŽI A 
Šilheřovice – Klimkovice  1:4 
Velké Hoštice – Šilheřovice  4:0 
Šilheřovice – Řepiště  3:3  
Kozmice – Šilheřovice  3:2 
Šilheřovice – Chuchelná  2:3 
 
MUŽI B 
Darkovice B – Šilheřovice B  3:2 
Šilheřovice B – Kozmice B   2:2 
Štěpánkovice B – Šilheřovice B   5:0 
Šilheřovice B – Strahovice B  0:3 
Darkovičky B – Šilheřovice B  1:3 
 
ŽÁCI  
Šilheřovice – Pustá Polom  2:14 
Píšť – Šilheřovice  5:4 
 
MINIŽÁCI 
Dolní Benešov B – Šilheřovice  10:0 
Šilheřovice – Darkovičky  5:3 
 
Doufáme, že nám naši fanoušci zůstanou věrní a budou náš tým podporovat po celou 
sezónu. 
 
                                                                                                           Za TJ SOKOL Šilheřovice 
                                                                                                                   Mgr. Zdeněk Žvaka 



 

dovoluji si vás informovat, že k
na našem fotbalovém hřišti TJ Sokol Šilheřovice. K

finanční prostředky z

Jsme velmi rádi, že díky nadaci se nám podařilo zrealizovat projekt zavlažování hřiště.
Více o Nadaci ČEZ naleznete na jejich odkaz 
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Vážení sportovní příznivci, 
 

dovoluji si vás informovat, že k 8.8.2018 bylo dokončeno automatické závlahové zařízení 
našem fotbalovém hřišti TJ Sokol Šilheřovice. K tomuto účelu posloužily získané 

finanční prostředky z Nadace ČEZ ve výši 150.000,- Kč.
 

Jsme velmi rádi, že díky nadaci se nám podařilo zrealizovat projekt zavlažování hřiště.
Více o Nadaci ČEZ naleznete na jejich odkaz www.nadacecez.cz

Štěpán Kopia, předseda TJ Sokol Šilheřov
 

 

 

8.8.2018 bylo dokončeno automatické závlahové zařízení 
tomuto účelu posloužily získané 

Kč. 

Jsme velmi rádi, že díky nadaci se nám podařilo zrealizovat projekt zavlažování hřiště. 
www.nadacecez.cz    

 

 

 

Štěpán Kopia, předseda TJ Sokol Šilheřovice 
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Domov pod Vinnou horou v Hlučíně 

PŘIJMEME VŠEOBECNOU SESTRU NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR 

Nástup možný od 1. 10. 2018 nebo dle dohody 

 

Nabízíme: 
- pracovní úvazek 37,75 hodin týdně vč. sobot a nedělí 
- dvousměnný provoz (ranní, odpolední) 
- předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 21.300,-- až 32.000,-- Kč dle dosažené praxe 
v oboru, osobní ohodnocení 
- seriózní přístup zaměstnavatele 
- zajímavou a smysluplnou práci 
- příjemné pracovní prostředí 
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, na dovolenou) 
 
Požadujeme: 
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
- vzdělání – SZŠ, VOŠZ nebo VŠ 
- trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup k uživatelům                                             
 
Kontaktní osoba: 
Edita Kawková, DiS., vedoucí domova pro seniory – tel: 595 020 576, 727 939 262,  
dps@ddhlucin.cz  

 

 

 

 

 

Vážení občané, právě provádíme výkup a bezplatný odtah nepojízdných vozidel, 

autovraků, osobních i nákladních včetně protokolu o ekologické likvidaci. 

Nabízíme zajímavé výkupní ceny. Více informací na webu obecního úřadu nebo 

nonstop na infolince 777 321 587 nebo internetových stránkách 

 www.vykupautovraku.com. Děkujeme za pozornost 
 

 

 

 

 

NABÍDKA PRÁCE 

 

INZERCE 
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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 

    

6. října 2018 Drakiáda Unie rodičů při ZŠ 
Hřiště TJ 
SOKOL 

12. října 2018 Setkání s jubilanty Obecní úřad  Kulturní dům 

27. října 2018 Myslivecké hody Obecní úřad  Kulturní dům 

    

9. listopadu 2018 
Uctění památky válečných 
veteránů 

Obecní úřad Hřbitov 

30. listopadu 2018 Rozsvícení vánočního stromu Obecní úřad 
OÚ,Kulturní 
dům 

    

 

 

 

 

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

 

p. 
č. 

Název akce  Termín Organizátor 

32. Den obce - oslavy 790. let obce Píšť (hřiště TJ Slavia Píšť ) 22.9.2018 Píšť 
33. Oslavy 790. let od první zmínky o obci – slavnostní mše 

s biskupem ostravsko – opavské diecéze  
23.9.2018 Píšť 

34. Chovatelská a zahrádkářská výstava  22.-23.9.2018 Hať 
35. Krmáš 23.9.2018 Hať 
36. Myslivecké hody  27.10.2018 Šilheřovice 
37. KOLAJA – 15. ročník 11.11.2018 Hať 

38. Adventní prodejní výstava 25.11.2018 Píšť 
39. Vánoční ladění  12/2018 Hať 
40. Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní 

otevření IKC – Píšť s kulturním programem 
12/2018 Píšť 

 
 

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ  
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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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