Šilheřovický zpravodaj
Září 2021

Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Slavnostní den česko – německého přátelství
u příležitosti návratu zvonu z Kolína nad Rýnem do Šilheřovic
15. 8. 2021

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
Obec Šilheřovice v poslední době obdržela petici našich spoluobčanů nazvanou
„za protipovodňová opatření, petice ze dne 8.6.2021“. Obsah této petice projednalo
zastupitelstvo obce dne 23.6.2021 s tím, že Obec Šilheřovice se k dané petici vyjádřila
písemně dne 6.7.2021. Petiční výbor se dále obrátil na obec s dalšími dotazy a další žádostí
s tím, že žádají, aby tato jejich žádost byla zveřejněna spolu s odpovědí v obecním
zpravodaji, což touto formou nyní činíme.
V prvé řadě přikládáme jako součást tohoto vydání odpověď Ministerstva zemědělství ČR
ze dne 6.8.2021, ve které jsou popsány jednotlivé kroky týkající se řešení povodňové situace
v obci. Poukazujeme v této souvislosti na to, že tato protipovodňová opatření je nutné činit
v souladu se zákonem o vodách a v součinnosti s Povodím Odry, které rovněž v naší obci
navrhlo plán protierozních a protipovodňových opatření. Cílem všech těch plánovaných
opatření je zvýšit retenční schopnosti krajiny, omezení erozních vlivů a tedy i snížení
kulminace průtoku při přívalových srážkách. Obec Šilheřovice při těchto krocích má jen
omezené možnosti, které ale dle našeho názoru využíváme, jak jen to je možné.
K jednotlivým dotazům uvádíme následující:
1) Obec Šilheřovice může provádět stavební úpravu koryta (rekonstrukce) jen dle platného
projektu a dle doporučení a souhlasného stanoviska Povodí Odry. Obec Šilheřovice nemůže
a dokonce ani nesmí tento projekt ani jakékoliv úpravy koryta svévolně měnit. Podle
zákona o vodách totiž zásahy do koryta vodního toku musí být prováděny jen tak, aby
nebyl snížen jeho průtok a nedošlo ke zhoršování jeho odtokových poměrů. Obec
Šilheřovice provádí kontrolu potoka a provádí rovněž jeho čištění, které obec stojí nemalé
finanční prostředky. Jen pro dokreslení uvádíme, že za posledních 10 let vynaložila naše
obec na úpravu potoka a jeho průtoku 12 700 000,- Kč a dále hodláme pokračovat.
Pokud jde o průtok potoka, pak ten odpovídá svou kapacitou povaze svého toku na daném
úseku. Problém, který ale v naší obci nastává, je ten, že voda stéká především z okolních
polností a spolu s erozními vlivy pak způsobuje, že následně kulminuje v místním potoce
a způsobuje nám těžkosti při povodních. Tento stav se pak může ještě zhoršit i tím,
že při velkých průtržích může dojít ke splavům větví a dalších nečistot, které mohou tvořit
překážky na jiných místech potoka. Prosíme proto velmi naše občany, aby si uvědomili,
že tento stav při velkých deštích a povodních může být velmi nebezpečný a prováděli proto
pravidelné ořezy větví stromů zasahující nad břeh koryta potoka a nenechávali nad břehy
koryta potoka padat ovoce z těchto stromů.
Pokud jde o následky povodní a jejich úklid, pak se obec snažila v rámci svých kapacitních
možností obec uklidit. Začali jsme pochopitelně od těch nejpalčivějších míst, ovšem prosíme
zároveň občany, aby měli pochopení, že při současných klimatických změnách a častých
srážkách se nám při našem personálním zabezpečení technických služeb daří tyto situace
řešit jen s vypětím všech sil.
2) K otázce, jaké konkrétní kroky obec učinila od posledních povodní, uvádíme, že Obec
Šilheřovice oslovila Lesy ČR, jako vlastníka vodní nádrže nacházející se v oblasti obory
Štípky. Tato nádrž se nachází v místech, kde by byla schopna zachytit část dešťové vody
a dále a tak účinně regulovat a to aspoň částečně, odtok této vody na území obce.
Po shlédnutí této vodní nádrže, jsme ale zjistili, že ta nemůže úplně plnit svou funkci, když
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je zanesena a znečištěna nečistoty. Lesy ČR jsme oslovili písemně s žádostí ze dne 18.8.2021,
aby provedli vyčištění této vodní nádrže.
Obec dále učinila kroky k obnovení polní cesty tzv. „Stará šilheřovická - Příčná“, která
byla v minulosti zaorána. Obec oslovila geodeta k vyměření této polní cesty a vyzve
zemědělce, aby respektovali tuto novou cestu a dál ji nezaorávali. Máme v plánu po krajích
této cesty vysázet stromy s tím, že tato polní cesta tak vytvoří přirozenou překážku proti
další erozi půdy.
Obec Šilheřovice dále zaslala návrhy pachtovních anebo nájemních smluv k prostudování
vlastníkům pozemků k tomu, aby získala oprávnění vytvořit drobná protipovodňová
opatření (založení travnatých ploch, vyčištění vodních ploch).
V neposlední řadě a to zdůrazňujeme, probíhají v obci komplexní pozemkové úpravy.
O ty bylo obcí zažádáno v roce 2015 s cílem zajistit dostatečné množství půdy pro vytvoření
„nedrobných“ protipovodňových opatřeních. Toto řízení, které je ale v plně v gesci Státního
pozemkového úřadu nemůžeme jako obec nijak urychlit, což ostatně jasně vyplývá
i z vyjádření Ministerstva zemědělství. Pokud je v petici poukazováno na okolní obce, pak
musíme poukázat na to, že např. v obcích Hať nebo Darkovice probíhaly pozemkové
úpravy už v devadesátých letech a tedy i za jiné právní úpravy a praxe. Poukazujeme dále
na to, že v obci chybí Státnímu pozemkovému úřadu k provedení potřebné směny cca 10 ha
půdy.
3) K otázce týkající se toho, se kterými zemědělci se jednalo a s jakým výsledkem,
odkazujeme na předcházející odpověď. Pokud jde o žádost o sdělení výsledků kontroly
provedené Státním zemědělským intervenčním fondem, s žádostí o informaci, kterých
polností se sesuv hlíny týká, uvádíme, že nás Státní zemědělský fond dne 7.6.2021
informoval, že na základě závěrů z osobní schůzky ze dne 31.5.2021 provedené za účasti
starosty obce a zástupců tohoto státního orgánu, byla provedena kontrola na místě včetně
kontroly pěstovaných plodin a dodržení půdo - ochranných opatření. Zároveň nám ale
Státní zemědělský intervenční fond sdělil, že vzhledem k právní úpravě zakotvené v zákoně
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, nejsou oprávněni nás jako obec
a tedy třetí subjekt se závěry kontroly seznámit.
4) V souvislosti s tím, že při posledních povodních docházelo k neodborné manipulaci
s poklopy šachtic kanalizace, apelujeme dále na občany, že se poklopy splaškové kanalizace
nesmí otevírat a to zvlášť v případě povodňové situace.
5) Vzhledem k tomu, že při odklizení povodňových škod měli postižení občané zvýšené
náklady za úhradu vodného a stočného rozhodli jsme se, že na základě žádosti takto
postižených občanů rozhodne rada obce, a to u každé žádosti zvlášť, o možném odpuštění
platby ve výši 1/3 částky za vodné a stočné účtované v druhém čtvrtletí roku 2021. Takto
snížená částka pak bude zohledněna ve vyúčtování vodného a stočného za třetí čtvrtletí
roku 2021. Formulář příslušné žádosti přikládáme a prosíme o jeho odevzdání
do 30.9.2021.
Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 6. 2021 č. 56/2021
RO schvaluje:
ad 56/2021/2b žádost p. XXXXX, bytem XXXXX ve věci pronájmu místnosti sousedící
s jeho bytem, která bude sloužit jako komora.
ad 56/2021/4 uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
a odběru zemního plynu ze dne 31. 12. 2012 mezi Pražskou plynárenskou,
a. s. IČ 601 93 492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
ad 56/2021/6a záměr pronajmout pozemky parc. č. 36/1 a 37/1 zahrada vše v k. ú.
Šilheřovice.
ad 56/2021/6b záměr pronajmout pozemky parc. č. 1572/1 a 1571/1 orná půda vše v k. ú.
Šilheřovice.
ad 56/2021/7 cenovou nabídku na stavební práce v areálu hřbitova v Šilheřovicích –
odvodnění hřbitova IV. etapa firmy MV STAVBY VJAČKA s. r. o.,
IČ 28575148, se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice,
za nabídkovou cenu činí 127 777,80 Kč bez DPH.
RO uděluje:
ad 56/2021/3

souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Novostavba garáže“
na pozemku parc. č. 618/40 v k. ú. Šilheřovice.
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RO souhlasí:
ad 56/2021/9 s přistoupením k řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Darkovičky a navazující části katastrálního území
Hlučín.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 6. 2021 č. 57/2021
RO schvaluje:
ad 57/2021/4 poskytnutí finančního příspěvku Nadaci LANDEK Ostrava, Vítkovická
3108/11, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava pro rok 2021 ve výši
5.000,- Kč.
ad 57/2021/6 záměr pronajmout pozemek parc. č. 1478, zastavěná plocha a nádvoří jehož
součástí je stavba č. p. 5 vše v k. ú. Šilheřovice.
ad 57/2021/8 uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí Šilheřovice
a ELEKTROWIN a. s., IČ 27257843, se sídlem Michelská 30/60, 140 00
Praha 4 a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 57/2021/9 rozšíření seznamu cílových míst služby Senior Taxi o zdravotnické zařízení
Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Nemocniční 898/20A,
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava.
ad 57/2021/10 cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace „Venkovní
učebny a víceúčelové sportoviště v areálu ZŠ v Šilheřovicích, ul. Kostelní“
od společnosti Projekce Guňka s.r.o., IČ 01508504, se sídlem Sokolská 1907,
739 34 Šenov, za nabídkovou cenu 550.560,- Kč bez DPH.
ad 57/2021/11b uzavření darovacích smluv na poskytnutí finančního daru na účel pomoci
při odstraňování následků ničivého tornáda a zároveň pověřuje starostu
obce podpisem těchto smluv.
RO rozhodla:
ad 57/2021/3 o poskytnutí odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Šilheřovice,
příspěvková organizace dle předloženého návrhu.
ad 57/2021/11a o poskytnutí finančního daru na účel pomoci při odstraňování následků
ničivého tornáda ve výši 10.000,- Kč každé postižené obci, a to obcím
Hrušky, Mikulčice, Lužice, městysi Moravská Nová Ves a Městu Hodonín.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 7. 2021 č. 58/2021
RO schvaluje:
ad 58/2021/2a přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského na financování
uznatelných nákladů spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí požární
zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce
Šilheřovice.
ad 58/2021/2b uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou nebo
rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů obce Šilheřovice mezi Moravskoslezským krajem
a Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
ad 58/2021/3 rozpočtové opatření č. 4/2021.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka
na 13. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice, které se uskuteční
ve středu 15. září 2021 v 17:00 hod.
v kulturním domě v Šilheřovicích
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, prezentace, schválení programu schůze ZO
Určení zapisovatelky a skrutátora jednání
Návrh a schválení ověřovatelů zápisu
Potvrzení platnosti zápisu z 12. zasedání ZO
Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO
Zpráva o činnosti rady obce č. 56/2021 – 59/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Žádost o zrušení věcného břemene u parc. č. 213/2 a 213/23
Diskuse
Závěr

Velkoobjemové kontejnery
Dne
2. října 2021
8:00 – 11:00 hod.
budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

•

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 30.9.2021 14:00-18:00,
1.10.2021 9:00-13:00
místo: kulturní dům Šilheřovice

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel. : 224 317 203, 224 316 800
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Opis vody
Vážení spoluobčané,
za 3. čtvrtletí roku bude spotřeba vody počítána průměrem (spotřeba bude opsána
dle 3. čtvrtletí předešlého roku), kdo i přesto bude chtít nahlásit skutečný stav, může
ho nahlásit
telefonicky
na tel.
595 054 120,
605 257 657
nebo
emailem
na epodatelna@silherovice.cz do konce měsíce září, po tomto termínu již nebude možno
stav upravit.
V průběhu měsíce října Vám budou doručeny složenky k úhradě. Žádáme, aby platby
probíhaly převážně bezhotovostním převodem.
Děkujeme za pochopení

Senior Taxi
Na základě rozhodnutí Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 6. 2021 dochází k rozšíření
seznamu cílových míst služby Senior Taxi o zdravotnické zařízení:
- Městská nemocnice Ostrava – Fifejdy, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská
Ostrava
Proto občané Šilheřovic, kterým je tato služba určena mohou pro návštěvu lékaře
(vyšetření) v Městské nemocnici Ostrava – Fifejdy využít službu Senior Taxi.

Volby 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu
v Šilheřovicích, Střední 305, Šilheřovice (sál Obecního úřadu v Šilheřovicích)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže – li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
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Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může pořádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad
v Šilheřovicích a ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2021
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 4. července již potřinácté Festival kultury
a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo
na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu
známých českých i zahraničních písní.
V programu se letos představily tyto soubory a kapely: Hasičská dechová hudba Bolatice,
Panimamy z Velkých Hoštic, Slunečnice, Vlašanky, Borovanka, Bolatické seniorky,
Dechová hudba Hlučíňanka, Seniorky ze Závady, Bobři a Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních
producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků,
městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina
za zapůjčení prodejních stánků, Muzeu Hlučínska za poskytnutí svých prostor,
doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková

EKOLOGICKÁ PORADNA
Recyklace – mysleme na budoucnost
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných
odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí
spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě
způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí,
již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme
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do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také
elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat
k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti
EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 587 tun vysloužilých světelných zdrojů
a téměř 3 000 tun velkých a malých elektrozařízení.
Opětovně se využilo přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. Získané kovy,
plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem
a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by
se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé naší obce Šilheřovice mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře na Střední 305 v přízemí Obecního úřadu v Šilheřovicích nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc
stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma.
Jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci
prostřednictvím více než 4300 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České
republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých
jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Přivítání našich prvňáků
1. září 2021 naše škola přivítala nové prvňáčky. Tak jako každý rok, zahájili naši nejmenší
žáčci v Kulturním domě svůj první školní rok. Povzbudit je přišli rodiče, některé
i prarodiče a děti se zvědavě rozkoukávaly a čekaly, co se bude dít. V 9.00 je přivítal pan
starosta, pan farář a také vedení naší základní školy a všichni jim přáli hodně školních
úspěchů a dobrých zážitků.
Žáci 4. ročníku si s paní učitelkou Květuší Michálkovou přichystali program, do kterého
zapojili i naše nové žáky. Děti dostaly dárky od obce Šilheřovice a poté se přesunuli s paní
učitelkou do školy. Děti vstoupily do vyzdobené první třídy a tam na ně čekalo plno
dárečků, které jim zakoupila škola. Věříme, že se tento slavnostní den dětem i jejich
rodičům líbil a plně si ho užili.
Mgr. Pavlína Majerová
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Škola s novými učebnami
V průběhu prázdnin škola využila příležitosti a začala modernizovat několik učeben.
Nejprve proběhla modernizace 2. třídy, dále dostala nový kabát také učebna ICT v budově
na ulici Střední. Největší rekonstrukcí však byla přeměna původní fyzikální učebny
na novou multimediální učebnu, která bude sloužit k výuce nejen českého jazyka a cizích
jazyků, ale také informatiky a např. i k výuce hudební výchovy. Škola díky této akci získala
velkou knihovnu a může tedy využít potenciál pro výuku čtenářských dílen.
Samozřejmě ani na naše nejmenší nesmíme zapomínat. V zahradě naší mateřské školy
došlo k výměně již nevyhovujícího pískoviště za nové a také k doplnění mobiliáře zahrady,
kde si děti budou moci uložit své hračky. Se všemi rekonstrukcemi vás podrobněji
seznámíme v příštím čísle zpravodaje a na www.skolasilherovice.cz

NOVÁ ŠANCE, z. s.

Návštěva českého reprezentanta v hokeji v Nové šanci
Přivítali jsme v naší organizaci velmi vzácnou návštěvu, účastníka letošního mistroství světa
v ledním hokeji p. Lukáše Kloka. Jsme rádi, že přijal naše pozvání, udělal si čas a podělil
se s našimi klienty o své zážitky ze své hokejové kariéry. Zavzpomínal na své hokejové
začátky ve Vítkovicích, na podporu svých rodičů zvláště v době, kdy se mu úplně nedařilo,
o svých angažmá v zahraničí atd.. Byli jsme moc rádi, že nám také přinesl ukázat svůj
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reprezentační dres a také medaili, kterou získal za mistrovský titul ve Finsku. Tento
skromný obránce našeho hokejového nároďáku udělal na všechny velmi dobrý dojem,
dlouho odpovídal na všechny otázky našich klientů, podepisoval své kartičky a nechal se
ochotně vyfotit se všemi, kdo měli o to zájem.
Na závěr chceme také poděkovat i panu starostovi Mgr. Kaňovi, který se za námi přijel
podívat a hlavně O. Petrovi Huvarovi, který celou akci zorganizoval a zařídil.
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ŠILHEŘOVICE
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POZVÁNKA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti

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